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١٩٠ المحور الثاني

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :مقدمة

، والصالة الكتاب هدى للعاملني عبده على أنزل الذي هللا احلمد
 ،بعد  أما .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا والسالم على 

واحد ) ة العربيالتصحيح اللغوي للَّحن يف(هذا البحث وعنوانه  فإن
، ولقد اللغوي االستعمال ة اخلطأ والصواب يفبقضي تعنى من البحوث اليت

ِظيت هذه القضية بقدر كبري من اهتمام العلماء والباحثني قدمياا وحديثًح ،
 تزخر ا العدد الكبري من املصنفات اليت للداللة على ذلك هذا فيويك

املكتبة العربي١( حىت العصر احلديثة  منذ القرن الثاين اهلجري( . 
استخالص الضوابط أو : أوهلا:  هذا البحث إىل ثالثة أمورسعى وي

 لغة ي وقع يف تصحيح اللَّحن الذيفة  اعتمد عليها علماء العربياُألسس اليت
العاما، فمثَلها وابط من األمور املهمة اليت ينبغي، وهذه الضةة واخلاصمراعا 

 أال  فكذلك ينبغي،كون حكم إال بدليل؛ فكما ال يكمثل األدلَّة لألحكام
وذلك حىت ال تصري األمور اجتهادا، يصيب من ، يصحح خطأٌ إال بضابط
 شيء إىل أيّ: ىت ال حيتاج املرء إىل أن يتساءل، وحيصيب وخيطئ من خيطئ

  .  تصحيحه هذا اخلطأيفاستند هذا العامل 
 حديثهم يف مؤلفام قبل الشروع يفومل يصرح العلماء ذه الضوابط 

ال حتديدها وقد تتبعت هذه الضوابط حماو .لحن، لكنهم استعملوهان الع
، القرآن الكرمي: هي، وانتهيت إىل مثانية ضوابط وإحصاءها وبيان أثرها

                                 
 ذكرت عددا كبريا من هذه املصنفات داخل البحث  )١(
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، واملعىن ةات النثري، واملرويواحلديث الشريف، والشعر، ةالقرآني والقراءات 
  .ةإلسالمي، والعقيدة ا)الصريف والنحوي (اللغوي، والقياس املعجمي

 رأى علماء لوقوف على يسعى إليه البحث فهو االذي الثاينأما األمر 
، وهو اللغوي أو مقياس الصواب الصوايباللغة احملدثني فيما مسوه باملستوى 

وأما األمر . ته من مفهوم هذه الضوابط وغايتها مفهومه وغاييفقريب 
ة وعالق، اللحندوث ح يف وأثره اللغويفهو دراسة فكرة التطور : الثالث

  . بالضوابط املذكورةهذه الفكرة 
 اليت هي و- وقد رتبت هذا البحث على أربعة مباحث تسبقها مقدمةٌ

 أسفر عنها اليت مجعت فيها النتائج  وتتلوها خامتةٌ–حنن بصددها اآلن 
وأما املباحث .  تشتمل على مصادر البحث ومراجعهالبحث ، مث قائمةٌ

  : التايلحو  على النهياألربعة ف
 مفهوم - بإجياز -اولت فيه تن: متهيدي، وهو مبحث  املبحث األول

ة واخلاصة، وأشهر الكتب املؤلفة فيه قدميا ، وأسبابه عند العاماللحن، وتارخيه
  .وأمهية مقاومته وتنقية اللغة منهوحديثا ، 

 القدماء ومن وافقهم من  عنداللغويضوابط التصحيح : الثايناملبحث 
وابط الثمانية عند هؤالء  هذا املبحث عرضت لتلك الضيف، وثنياحملد

 أن أنوه هنا دوأو. ةة واخلاص تصحيحهم حلن العاميف، وبينت أثرها العلماء
 استنباط تلك الضوابط على طائفة خمتارة من الكتب ؛ يفإىل أنىن اعتمدت 

، ة للكسائىعامما تلحن فيه ال: هي، أما القدمية فيثتسعة قدمية وواحد حد
، وحلن العوام السكيت، وأدب الكاتب البن قتيبةوإصالح املنطق البن 
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للزبيدىحريري، ودرة الغواص لل، تثقيف اللسان البن مكى الصقلى ،
وزي، وتقومي اللسان البن اجلواملدخل إىل تقومي اللسان البن هشام اللخمى ،

إىل  هذه الكتب تيارييف اخويعود السبب . صفديوتصحيح التصحيف لل
 هذا النوع من يف األكثر شهرة بني الكتب املطبوعة هيأا : أسباب؛ األول

 حىت القرن الثاين؛ من القرن  أا مثَّلت فترات زمنية خمتلفة:الثاينو. التأليف
الثامن اهلجريوقع فيها اللحناليت هذا قدر كبري من املادة اللغوية يف، وني  ،

نت ، وأا كا استعمال هذه الضوابطيف صفة االطراد وهذا مهم إلثبات
عامل، أو  موضع اتفاق بني هؤالء العلماء، ومل تكن مقصورة على عامل دون

والسبب الثالث أا مثَّلت البيئات اللغوية املختلفة؛ . عصر دون عصر
  .  منهج البحثيف، وهذا التنوع أمر حممود )١(املشرقية واملغربية 

 األلفاظ يفة ديث فهو كتاب القرارات امعيوأما الكتاب احل
دره جممع اللغة العربية  أصالذي، )م١٩٨٧ –م ١٩٣٤من (واألساليب 

أن الكتب احلديثة :  هذا الكتاب أمران؛ األولاختياري، وسبب بالقاهرة
 على تنوع مادا واختالف -ة  اهتمت بتصحيح األخطاء اللغوياليتاألخرى 
، ومنها  الكتب القدميةيف األغلب األعم على ما جاء يف اعتمدت –مناهجها 
والسبب . ون العودة إليها نوعا من التكرار، ولذا قد تكاملذكورةالكتب 

 لفترات  متواصل وشاق مجاعي عمٍلاآلخر أن كتاب القرارات امعية مثرةُ
، وقد توافر عليه عدد كبري من خرية العلماء ، وليس عمال فرديا نية طويلةزم

                                 
حلن العوام للزبيدي، وتثقيف اللسان البن مكي : ميثل البيئة املغربية كتابان )١(

 .، والباقي ميثل البيئة املشرقية الصقلي
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وهذا يعطى لعملهم ولنتائج البحث فيه  ،قام به عامل واحد أو باحث منفرد
  .   ثقة واطمئنانا لدى القارئ
، اللغوي، أو مقياس الصواب الصوايباملستوى : وأما املبحث الثالث

 من الغربيني - الـمحدثون اعتمد عليه علماء اللغة الذيفهو األساس 
، ، فتحدثت عن مفهومه عندهموينيلغ متييز الصواب واخلطأ اليف –والعرب 

اختالفه ، وكذا  اللغة العلمية أو األدبيةيف عنه عادي الكالم اليفواختالفه 
، مث كيفية التوفيق حال  كليف، وكيفية مراعاته باختالف اللغات واللهجات

  .  وتلك الضوابطالصوايببني هذا املستوى 
 هذا املبحث ذكرت يفو: اللغويعالقة اللحن بالتطور : املبحث الرابع

حن مظهر من مظاهر هذا ، وأن اللَّاء الذين قالوا بفكرة تطور اللغةآراء العلم
 م، ومن ثَ، أو تسليم بهك من إقرار باللحن، وما قد يكون وراء ذلالتطور

وتوصلت وقد ناقشت هذا كله. فيف احلاجة إىل تلك الضوابط أو تنتتضع ،
  . أرجو أن تكون مثمرة بإذن اهللاليت إىل غري قليل من النتائج 

 -  وأهدافه ومنهجه ونتائجه  بفكرته-وبعد فأحسب أن هذا البحث 
دارت حول اللحن مل اليتفإن املؤلفات والدراسات القدمية واحلديثة ، جديد 

. اواحلمد هللا أوال وآخر.  كثرا واختالف مادا ومناهجها، علىلكتفعل ذ
، وصلى اهللا على سيدنا حممد. توكلت وإليه أنيب إال باهللا، عليه وما توفيقي

  .وعلى آله وصحبه وسلم
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  ) متهيديمبحث (املبحث األول 
 عنوان هذا البحث هو املصطلح يف ورد ذكره الذي" اللَّحن"      إن 

 يف وهو اخلطأ - قدماؤهم وحمدثوهم – اتفق على معناه علماء اللغة الذي
  .)١(حنوها، ومعاىن مفردااوصرفها، و،  اللغة؛ أصواااستعمال

وامتزاج العرب ، ، يعود إىل ظهور اإلسالم نشأتهيف واللَّحن قدمي 
ثَّرت لغام فيها ، فأ مل تكن تتكلم العربيةاليتبغريهم من الشعوب واألجناس 

 ودالالت  أصواا وأبنيتها وتراكيبهايفى إىل احنراف ، أدتأثريا واضحا
يف صدر تها ل العرب تنطق على سجيزومل ت": قال الزبيدي، ألفاظها

ر اهللا اإلسالم على سائر األديان، فدخل ، حىت أظه جاهليتهاإسالمها وماضي
، واجتمعت فيه األلسنة املتفرقة واللغات الناس فيه أفواجا، وأقبلوا إليه أرساال

 هو يالذ اإلعراب يفواستبان منه ، العربيةو اللغة يفففشا الفساد ، املختلفة 
  .) ٢(..."حليها واملوضح ملعانيها 

يف اللحن يرجع بعضها إىل عهد النيب وقد وردت روايات كثرية  
، )٤(، وبعضها إىل عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)٣(صلى اهللا عليه وسلم

                                 
ة اللحن ، وانظر حديثه عن معىن كلم٢٤٣العربية ص : انظر يوهان فك )١(

      ٢٥٥ -٢٤٤ودالالا ص 
  ١١طبقات النحويني واللغويني ص  )٢(
   ٢/٨اخلصائص : ، ابن جين٢٣مراتب النحويني ص : انظر أبا الطيب اللغوي )٣(
   وما بعدها١٢طبقات النحويني واللغويني ص  : انظر الزبيدى )٤(
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شهور عند هذا هو امل، )١( اهللا عنهعلى بن أىب طالب رضيوبعضها إىل عهد 
  . أهل العلم من املتقدمني

وال يعىن هذا أن الذين أرخوا للَّحن قد نفَوا وقوع بعض املخالفات 
 ألن ذلك قد ورد يف كثري - أعىن العصر اجلاهلي -النحوية فيما قبل عهد النبوة 

، نمن الروايات ، لكن علماء العربية املتقدمني مل يصفوا هذه املخالفات باللح
، وأنه إن  فصيحكلم آنذاك عريب، معللني ذلك بأن املتوإمنا وصفوها بالشذوذ

. )٢( شيء، فال يعد ذلك من اللحن يف املشهور فإنه يتكلم بلغة قبيلتهخالف الوجه
، وشذَّ يف  االستعمالإن الشيء إذا اطَّرد  يف: " وهذا ما أشار إليه ابن جين بقوله

يقاس لكنه ال يتخذ أصال ، لسمع الوارد به فيه نفسهالقياس فالبد من اتباع ا
، ومل تتجاوز  أديتهما حباهلما، أال ترى أنك إذا مسعت استحوذَ واستصوبعليه

  . )٣("ما ورد به السمع  فيهما إىل غريمها
ى حلنمسى ، ا عندهمفهذا يعىن أن املخاِلف للقياس ال يمسولكنه ي

  .  ذاته، لكنه ال يقاس عليه غريهيفويقبل ، شاذَّا
، حيث قال بعبارة هذا بعض احملدثني مع رأى القدماء  وقد اتفق

 بعض القبائل يف، وكل ما كان ة اجلاهلية البتيفاللحن مل يكن " مؤكدة إن 

                                 
نزهة األلباء : باري، ابن األن١٦-١٥يني البصريني ص أخبار النحو: انظر السريايف )١(

  ١/٤إنباه الرواة : القفطي، ١٨ص 
  ١٠حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث ص: حممد ضاري محادي. انظر د )٢(
  ١/١٠٠اخلصائص  )٣(
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  . )١(" ف األلسنة فإمنا هو لغات ال أكثرمن خور الطباع واحنرا
 إمنا كان ضربا  كالم اجلاهلينييفوهذا يعىن أن ما ميكن أن نعده حلنا 

  . رة عند اللغويني ال ميكن إغفاهلابتعواللهجات حقيقة م، اللهجاتمن تعدد 
حن قد ، وذهب إىل أن اللَّلى حني رفض بعضهم اآلخر هذا الرأيع

 اللغة العربية قبل يفاللحن إذن وِجد : "، فقالاهلي العصر اجليفوقع 
صورا  وإن مل يكن من طبيعة العرب اخلُلَّص أن يرتكبوه فإنه بقى حم،اإلسالم
  .يعىن طبقة األعاجم. )٢(" هذه الطبقة الضعيفة من اتمعفيما بني

، ة حلن العاميف اللحن قد حصر عمله يف ويالحظ أن بعض من ألَّف 
، إال أم ال يكادون يتفقون على وضع حد  حلن اخلاصةيفوبعضهم حصره 
فاصل بني العاميف السبب ، ورمبا يعودة، فوقع اخللط بينهما أحياناة واخلاص 

 الشكل؛ حركة وإعرابا يف اللحن يفة ة تشترك مع اخلاصأن العام" هذا إىل 
،  من قصورى أن هذا يصدر عن املتعلم عن سبٍبسنا ال ن، غري أنوصرفا

 جيهلون عد ـمنفإن كان ِم،  من جهل ويصدر عن غري املتعلم عن سبٍب
وإن كان ممةمن حلن العام ، د٣("من حلن اخلاصة ن يعلمون ع(.   

: هيحن إىل أربعة أمور وقد أرجع بعض الباحثني األسباب الرئيسة للَّ
، واجلهل بعلوم العربية، حركة وإعرابا: والشكل، طقْ النأي: اإلعجام

يفمع األخذ ، جمةوالعتلك يفة عن اخلاصة  االعتبار اختالف العام 
                                 

   ١/٢٣٧تاريخ آداب العرب : مصطفي صادق الرافعي )١(
   ١٨٥اللغة والنحو ص : حسن عون. د )٢(
 ٢١٢اللغة العربية ص اللحن يف : يوسف أمحد املطوع. د )٣(



١٩٧   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

ه إىل العجمةاألسباب، فهو عند العامالذين حال األعاجم هذا، وة مرد 
ني  من األميانضم إليهم ، وكذلك من العربيةيف اإلسالم وتكلموا  وادخل

ومرده ، بعد أن كانت سليقةاللغة عندهم اكتسابا صارت الذين ، العرب 
يتهمة إىل اجلهل بعلوم العرأيضا عند العامأما ما يقع فيه اخلاصة من . بية ألم

   .)١(عجام والشكلللحن فمرده إىل اإلا
ى هذا،  كتب كثريةٌ أفاضت يف احلديث عنهوقد أُلِّف يف اللَّحنماللون وس 
، منها النقد اللغوي، والتصحيح اللغوي، والتصويب من التأليف بأمساء خمتلفة

ولقد بلغت تلك املؤلفات حدا من الكثرة . يةاللغوي، وحركة تنقية اللغة العرب
منها ما وصل ،  عند العربيزا يف تاريخ البحث اللغويجعلها ِصنفا خاصا ومتم

 ومنها ما وصل إلينا  متفرقا يف نصوص - خمطوطا أو  مطبوعا -إلينا كامال 
  : أذكر من هذه الكتب ما يلي. اشتملت عليها كتب أخرى 
ة ، البهاء فيما تلحن فيه العام)هـ ١٨٩ت ( كسائي ما تلحن فيه العامة لل

، ما يلحن فيه )هـ٢٠٨ت(ة ألىب عبيدة  ما يلحن فيه العام،)هـ٢٠٧ت (للفراء 
 عبيد القاسم ما خالفت فيه العامة لغات العرب ألىب، )هـ٢١٦ (العامة لألصمعي

، )هـ ٢٣١ت (ما يلحن فيه العامة ألىب نصر الباهلي ، )هـ ٢٢٤ت (بن سالم 
ت (زين ن فيه العامة للماما يلح) هـ٢٤٤ت (إصالح املنطق البن السكيت 

ت (أدب الكاتب البن قتيبة ، )هـ٢٥٥ت  (حلن العامة للسجستاينّ، )هـ٢٤٩
، الفصيح لثعلب )هـ٢٨٠ت (، حلن العامة ألىب حنيفة الدينوري )هـ٢٧٦

التنبيه على حدوث التصحيف حلمزة بن احلسن األصفهاين ، )هـ٢٩١ت(
                                 

  ٢١٢-٢١١انظر السابق ص  )١(
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 التصحيف ، شرح ما يقع فيه)هـ٣٧٩ت (، حلن العوام للزبيدي)هـ٣٥٠ت(
تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان البن ، )هـ٣٨٢ت(كري والتحريف ألىب هالل العس

 درة الغواص يف أوهام اخلواص للحريري، )هـ٥٠١ت(خلف الصقلي 
ت (، املدخل إىل تقومي اللسان وتعليم البيان البن هشام اللخمي )هـ٥١٦ت(

صحيف وحترير تصحيح الت، )هـ٥٩٧ت (، تقومي اللسان البن اجلوزي )هـ٥٧٧
 العصر احلديث فمن ، وأما يفهذا يف القدمي). هـ٧٦٤ت (للصفدي التحريف 

ذيب األلفاظ العامية حملمد على الدسوقي، تذكرة الكاتب ألسعد : أشهر املؤلفات
عثرات ، الدواوين لصالح الدين الزعبالويخليل داغر، أخطاؤنا يف الصحف و

،  اللغوية الشائعة حملمد العدناين معجم األخطاء،ان يف اللغة لعبد القادر املغريباللس
 . ) ١( ضيفحتريفات العامية للفصحى للدكتور شوقي

، وإمنا حيدد منهج الباحث  العربية متشعبة املسالكيفحن  ودراسة اللَّ
 منهجا ، فقد يتبع الباحثُ أجله أنشأ هذه الدراسة منالذيفيها اهلدف 

، وهذا شأن  اخلطأ وتصحيحهللغويامعياريا يعتمد على حصر التعبري 
،  اللغةيفحن  تناولت اللَّاليتالدراسات القدمية ومعظم الدراسات احلديثة 
 ذلك التعبري كما صدر من وقد يتبع منهجا وصفيا يعتمد على وصف

،  حبسب ما ميتلكه من أدوات وخربات،تفسريه تفسريا لغويا وحياول، املتكلم
ة دراسة وصفية ومعيارياللغة  يفلصواب وإن كنت أرى أن دراسة اخلطأ وا

                                 
 ١٠٨-١٠٥امة والتطور اللغوي ص حلن الع: رمضان عبد التواب. انظر د )١(

الكتابان األخريان زيادة من و، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: حظةمال(
  ) ، ومل يذكرمها املؤلف عندي



١٩٩   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

التعبري        ذلكد ، ذلك أن الباحث ال يستطيع أن حيدنفسهوقت ال يف
، اللغة إال مبقارنته بتعبري آخر افترضته قواعد -أنْ يفسره  فضال عن -اخلطأ  

  .)١( ونتائج حمددةالقائمة على استقراء علمي
ص عليها املخلصون من أبناء اللغة ر حاليتحن من األمور ومقاومة اللَّ

 القدمي يف قدمها العلماء اليتوما هذه املؤلفات الكثرية ، رصا شديداِح
حفاظ على سالمة العربيةوذلك لل،  من آثار تلك املقاومةواحلديث إال أثر ،

 اللغة ال على سالمةا احلرص ويبدو أن هذ. لغة القرآن والسنة والتراث
ذلك ال نعجب من ، وللغات أخرىاله شأن إن، بل اختتص به العربية وحده

) الكوجنرس (إن أحد أعضاء جملس النواب األمريكي "هذا اخلرب الذي يقول
فلماذا ال ، ة ارمني الذين يسرقون ويقتلونإننا نضع القوانني ملعاقب: قال

  .) ٢(! "ملعاقبة الذين يفسدون اللغة ؟نضع القوانني 
******  

  
  
  
  
  
  

                                 
 عما ه ذكر سببا خيتلف قليال، ولكنحممد أبو الرب أيضا هذا الرأي. درجح  )١(

 ٦٤، انظر األخطاء اللغوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي ص ذكرته
  من املقدمة ) ز ( معجم األغالط اللغوية املعاصرة ص : انظر حممد العدناين )٢(



٢٠٠ المحور الثاني

 عند القدماء ومن اللغويضوابط التصحيح : انيالثاملبحث 
  وافقهم من احملدثني 

 يف احتكم إليها علماء العربية اليت عن الضوابط يف هذا املبحثأحتدث 
، ومعرفة رات وتصويبهم إياهاحكمهم باللحن على بعض الكلمات والعبا

، اء عمل هؤالء العلميفهذه الضوابط أمر من األمور األساسية عند النظر 
 أساس اعتمد هذا العامل على أي: يف ظاهرة اللحنفكثريا ما يتساءل الباحث 

تتأكد احلاجة إىل بل ، إنَّ هذه الكلمة خطأ، وصواا كذا:  قولهيفأو ذاك 
، اإلجابة عن هذا السؤال عندما نصادف عاملا آخر يصوب ما خطَّأه غريه 

صيب من ، يدىل بدلوهكٌل يف، اقد صار اجتهاد - يف ظاهره -األمر  وكأنَّ
صيبي ،ويخطئخطئ من ي.  

ع دراسات اللغويني  من تتب، فقد اتضح  يلاحلقيقة ليست كذلكو
 بيان اخلطأ يفللَّحن أم اعتمدوا على عدد من الضوابط احتكموا إليها 

اللغويون عليها اعتمد منها مخسةٌ ، ةة أو اخلاص، سواء عند العاموالصواب
، تفاوتت فيما لغوية اللغة وصياغة قوانينها وأحكامها الألفاظمجع  يفوالنحاة 

والقراءات ، الكرمي هي القرآنو،  حجم هذا االعتماد وكيفيتهيفبينها 
، إضافة إىل )١(، واملرويات النثرية، والشعر العريبواحلديث الشريف، القرآنية

، وياللغوالقياس ، املعجمياملعىن : هي إثباا يفثالثة أخرى اجتهدت 
                                 

صيل وانظر تف. ١٧البحث اللغوي عند العرب ص : ر أمحد خمتار عم. انظر د )١(
:  طاهر سليمان محودة.د، وانظر أيضا ٥٦ حىت ص ١٧تلك املصادر من ص

  ٢٤١ -١٧٧القياس يف الدرس اللغوي ص



٢٠١   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

 ابط األخري ليس ضابطا لغويا لكنينمع مالحظة أن الض، ةيوالعقيدة اإلسالم
  .    هذه القضيةيفأثبته لظهور أثره 

  : القرآن الكريم: أوال
   : كلٌ منضابط لقد اعتمد على هذا ا

:  يقالهذا ِخصم  بكسر اخلاء بأن: حيث صحح قوهلم: )١(الكسائي
: خلاء، معتمدا على قول اهللا عز وجل، بفتح اوأنت خصِمي، هذا خصم

  .  )٢() رميفهذان خصمان اختصموا (
 إذا أنبذت الشيء من يدي: حيث صحح قوهلم: )٣(وابن السكِّيت

فنبذوه : (، معتمدا على قول اهللا عز وجلزةنبذْت دون مه: ، بأن يقالألقيته
  . )٤()وراء ظهورهم

، معتمدا ِملْح:  ماء ماِلح، بأن يقالاهذ: حيث صحح قوهلم: )٥(وابن قتيبة 
  .)٦() هذا عذب فرات سائغٌ شرابه وهذا ِملْح  أُجاج (على قول اهللا عز وجل 

، بأن ، ملا كان ِملْحا خاصةًبحر: حيث صحح قوهلم: )٧ (يوالزبيد

                                 
 ١٠٨ما تلحن فيه العامة ص  )١(
  ١٩: احلج )٢(
 ٢٢٥إصالح املنطق ص  )٣(
  ١٨٧: آل عمران )٤(
 ٣١٣أدب الكاتب ص  )٥(
  ١٢: فاطر )٦(
 ٢٦٥حلن العوام ص : الزبيدي )٧(



٢٠٢ المحور الثاني

  يقال ذلك للعذب وللملح مجيعا ، معتمدا على 
، )١()رات فُبحرين هذا عذب الجر مالذيوهو : (ول اهللا عز وجلق

  .فسمى العذب حبرا أيضا
عصاِتي وعصاتك، بأن : حيث صحح قوهلم: )٢(وابن مكي الصقلي

عاىل إخبارا عن موسى عليه ، معتمدا على قول اهللا ت وعصاكعصاي: يقال
  .)٣()ا أتوكَّأ عليهايص عهي: (السالم

د وبني عمرو، بتكرير املال بني زي: حيث صحح قوهلم: )٤(واحلريري
بني زيد وعمرو، دون تكرار بني، معتمدا على قول اهللا : لفظة بني، بأن يقال

  . )٥()ٍم ودٍثر فَ بِنينِم: (سبحانه
فالن : فالن مستأِهل لكذا، بأن يقال: حيث صحح قوهلم: )٦(وابن اجلوزي

، ألن )٧()املغفرةو أهلُ التقوى وأهلُ ه: (أهل لكذا، معتمدا على قول اهللا تعاىل
  .ؤتدم به من السمن والودكاملستأِهل متِخذ اإلهالة وهو ما ي

، بأن أبصرت هذا األمر قبل حدوثه: حيث صحح قوهلم: )٨(والصفدي
                                 

  ٥٣: الفرقان )١(
 ١٠١تثقيف اللسان ص  )٢(
  ١٨: طه )٣(
 ١٠١درة الغواص ص  )٤(
 ٦٦النحل  )٥(
 ٥٩تقومي اللسان ص  )٦(
  ٥٦: املدثر )٧(
 ٧٣تصحيح التصحيف ص  )٨(



٢٠٣   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

يبصروا مل بصرت مبا : ( تمدا على قول اهللا تعاىل، معبصرت ذا األمر: يقال
  .لعني، وبصرت من البصرية، ألن العرب تقول أبصرت با)١()به

  :   ة القراءات القرآني:ثانيا
  :ضوابط األخرىوقد اعتِمد قليال على هذا الضابط مقارنةً بغريه من ال

: قَثَّاء، بفتح القاف، بأن يقال:   لقوهلم)٢(فمن ذلك تصحيح الزبيدي
 فيما حكي -قُثَّاء بضم القاف : لأو أن يقا،  ِقثَّاء بكسرها، والواحدة  ِقثَّاءة

من بقلها ( :معتمدا على قراءة حيىي بن وثَّاب – أسد أبو على عن بعض بين
  . )٣()وقُثَّائها 

عملها الذين يدقُّون  يستاليت احلَديدة يف لقوهلم )٤(وكذلك تصحيحه
ء أَسحته إذا ، يقال سحت الشيِمسحتة: مسحدة، بأن يقال: اللحم

  .)٥(بفتح الياء واحلاء) م بعذابفَيسحتكُ: (  القراءةاستأصلته، معتمدا على

                                 
 ٩٦: طه  )١(
  ١٠٨  – ١٠٧حلن العوام ص  )٢(
وهي .  من سورة البقرة٦١القراءة املذكورة هي قراءة حيىي بن وثاب واألشهب يف اآلية ) ٣(

،  والصحيح بضمها كما أثبت–بعيا  وأظنه خطأ مط– يف حلن العوام  بكسر القاف
   ١/٨٧احملتسب : انظر ابن جين . وهذا هو املناسب لسياق الكالم 

 ١٧٠حلن العوام ص  )٤(
البحر : ة السبعة غري محزة والكسائي وحفص، انظر أبا حيانما استدل به الزبيدي هو قراء) ٥(

بضم الياء وكسر احلاء ، "  فَيسحِِتكُم " ، ويالحظ أن ما يف الكتاب هو ٦/٢٣٧احمليط 
  . وأظنه سهوا أو خطأ ، وما أثبته هو الصحيح ملناسبته سياق الكالم 



٢٠٤ المحور الثاني

 حني رفض ختطئة بعض الباحثني لنحو )١(ذلك فَعل جممع اللغة العربيةوك
لضمري حبجة أنه ال يكثر العطف على ا) وكانت املنفعة هلم واملستعمرين :( قوهلم

: اب أن  يقالإن الصو: وقوهلم، حرفا كان أو امسا، املخفوض إال بإعادة اخلافض
" م واملستعمرين هل" وقد رأى امع أن عبارة . هلم وللمستعمرين، بإعادة الالم

به واتقوا اهللا الذي تساءلون ( ، واعتمد امع يف هذا على قراءة وحنوها صحيحة
قراءة مما اعتمد عليه بعض وذكروا أن هذه ال، )٢()األرحاِم(جبر ) واألرحاِم 

  .وا العطف دون إعادة اجلارن أجاز الذي)٣(النحاة
، ببناء يفيتو:  ختطئة بعض الباحثني ملن يقول)٤( رفضهيف وكذلك 

، يفتو: ويرى أن الصحيح، بصيغة اسم الفاعل" توف م" ، فهو الفعل للفاعل
وقد رأى امع ، ، بصيغة اسم املفعولىفًفهو  متو، ببناء الفعل لغري الفاعل

وتيفأن  يوم ،فوعلى قراءة أىب عبد الرمحن  هذايفواعتمد ،  جائزان أيضات 
 ببناء ،)٥()والذين يتوفَّونَ منكم( مرفوعة إىل على بن أىب طالب السلمي

  . أجلهيف، مبعىن استوالفعل للفاعل

                                 
  ٦٥القرارات امعية ص  )١(
التيسري يف القراءات : الداينانظر .  من سورة النساء١محزة لآلية رقم وهي قراءة  )٢(

   ٧٨السبع ص 
املسألة الثامنة (اإلنصاف يف مسائل اخلالف : اريانظر ابن األنب، ونهم الكوفي )٣(

  ٢/٤٦٣) والستون
 ٢٩٢القرارات امعية ص  )٤(
 ١/١٢٥احملتسب : انظر ابن جين )٥(



٢٠٥   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

 سبقتها كوما قراءتني اليتوال مينع من االعتماد على هذه القراءة و
آن وقراءاته كافَّة ، قال  اللغة بالقريفوا االحتجاج ، ألن العلماء أجازشاذَّتني

 ، سواءن جاز االحتجاج بهكل ما ورد أنه قرئ به من القرآ": السيوطي
   .)١("كان متوتراً أم آحاداً أم شاذاً

  :  الحديث الشريف: ثالثا
  :  كلٌ منوقد اعتمد على هذا الضابط 

ـَسربة ا:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(الكسائي بأن ) شعر الصدر(مل
ـَسربة: يقال ومن صفة (عتمادا على احلديث بضم الراء بدال من فتحها ا، امل
  . )٣()نه كان دقيق املسربة  صلى اهللا عليه وآله وسلم أالنيب

نه سلَف الرجل الِعرض على أ:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(وابن قتيبة
  : من آبائه وأمهاته، وأن القائل إذا قال

متضي إمنا يريد شتم آبائي وأمهايت وأهل بييتشوليس ،  فالن ِعر
، ومن شتم ِعرض رجل فإمنا  فالصحيح أن ِعرض الرجل هو نفسه،كذلك
 صلى اهللا عليه يف هذا على قول النيبوقد اعتمد ،  نفسه بالسوءيفذكره 
رق خيرج من ، إمنا هو عال يبولون وال يتغوطون( :يف أهل اجلنةوسلم 

                                 
  ٤٨ االقتراح يف علم أصول النحو ص )١(
 ١١٣ما تلحن فيه العامة ص  )٢(
  ٢٤/ ٣انظر غريب احلديث ألىب عبيد  )٣(
  ٢٧أدب الكاتب ص  )٤(



٢٠٦ المحور الثاني

  .   من أبدامأي. )١()ضهم مثل املسك أعرا
، بال قَدوم: قادوم، بأن يقال: وهلم تصحيحه قيفوذلك : )٢(والزبيدي

ن إبراهيم صلى إ(ه صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث ، اعتمادا على قولألف
  .)٣()اهللا عليه وسلم اختنت بالقَدوم

-ال بالذِشذْق :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(قلي الصوابن مكي
 ياعتمادا على ما رو، الدال غري املعجمةبدق ِش:  بأن يقال-جلانب الفم 

إن أبغضكم إىلَّ الثَّرثارون (:  صلى اهللا عليه وسلم أنه قالنيبعن ال
  .) ٥ ()الـمتفَيِهقون الـمتشدقون

محر خده من قد اصفر لونه وا: وذلك يف تصحيحه قوهلم: )٦(واحلريري
محر ونظائرمها يف اصفر وا: امحار باأللف، ألنه إمنا يقالاصفار و: ن يقالاخلجل، بأ

 ، أما إذا كان اللون عرضاذي قد متكَّن واستقر وثبت واستمر، الاللون اخلالص
بني ، ليفرق اصفار وامحار باأللف كما سبق: لسبب يزول ومعىن حيول فيقال فيه

:  احلديث، وقد اعتمد احلريري يف هذا على ما جاء يفاللون الثابت والتلون العارض

                                 
  . ٢/٤٠٩الفائق يف غريب احلديث : الزخمشري انظر )١(
 ١٤٠حلن العوام ص : الزبيدى )٢(
 باب من فضائل إبراهيم ٢٣٧٠حديث رقم  (٤/١٨٣٩انظر صحيح مسلم  )٣(

 ) اخلليل صلى اهللا عليه و سلم 
 ٥٧ -٥٦تثقيف اللسان ص  )٤(
   ٢/٤٥٣) شدق(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر ابن األثري )٥(
 ٦٧درة الغواص ص  )٦(



٢٠٧   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

           )١() فجعل حيمار مرةً ويصفار أخرى(
 - إذا أعرض -ى لَها عن: وذلك يف تصحيحه قوهلم: )٢(وابن اجلوزي

وقد  ، عنه إذا شِغل عنهلَهي عن الشيء يلْهي: ، يقاللَهي، يلْهي: يلهو، بأن يقال
 .)٣() فالْه عنهإذا استأثر اهللا بشيء: ( احلديثما ورد يفاعتمد يف هذا على 

أخطأ، ملن أتى الذنب :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(صفديوال
 اِخلطء بكسر اخلاء وإسكان ، واملصدرخِطئَ، فهو خاطئ: متعمدا، بأن يقال

، ألنه ال يقال )٥()إن قتلهم كان خطئا كبريا : (  قوله تعاىليف، كما الطاء
فأما املتعمد ، ، أو ملن اجتهد فلم يوفق للصواب إال ملن مل يتعمد الفعلأخطأ

 حديث يف هذا على ما ورد يف صفديوقد اعتمد ال، له خِطئَ فيقال شيءال
 يريد اجتهد )٦()إذا اجتهد احلاكم وأخطأ فله أجر( صلى اهللا عليه وسلم نيبال

                                 
، لكن هناك حديثا فيه عبارة ي على هذه العبارةمل أهتد إىل احلديث الذي حيتو )١(

باب بيِع النخِل قَبلَ أَنْ يبدو (، ٣/٧٧ورد يف صحيح البخاري ) صفارحيمار وي(
معلَّى بن منصوٍر حدثَِني عِلي بن الْهيثَِم حدثَنا "  وهو٢١٩٧رقم ) صلَاحها

 ِبيالن نع هنع اللَّه ِضياِلٍك رم نب سا أَنثَندح ديما حنربأَخ ميشا هثَندح اِزيالر
الن نعا وهلَاحص ودبى يتِة حرِع الثَّميب نهي عن هأَن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهى صتِل حخ

 فَارصي أَو ارمحو قَالَ يهزا يمِقيلَ و وهزي . "  
 ١٨٩تقومي اللسان ص  )٢(
  ) هلا (٤/٢٨٣انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري  )٣(
 ٨٧تصحيح التصحيف ص  )٤(
  ٣١: اإلسراء  )٥(
  ) اجتهد فَأَصاب أَو أَخطَأَ باب أَجِر الْحاِكِم ِإذَا (٩/١٠٨انظر صحيح البخاري  )٦(
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 . فلم يِصب
  : مثلعتمد عليها العلماء  االيت وهو أشهر الضوابط : الشعر: رابعا

: ، بأن يقالمِشيت حىت عِييت: يحه قوهلم تصحيفوذلك : )١(الكسائى
تيياهلمزة، اعتمادا على قول الشاعر، بأَع    :  

     إنَّ الرباذين إذا جرينه  ***رذَونه   تزحزِحى عنى يا ِب
 .)٢(مع الِعتاِق ساعةً أَعيينه

: ، بأن يقالساِعرق النِِّ:  تصحيحه قوهلميفذلك و: )٣(وابن السكيت
  :      ، اعتمادا على قول الشاعر بفتح النون، ِعرق النسا

  .)٤(فقلت هِبلت أال تنتِصر *** النسا  يف فأنشب أظفاره 
هو أخوه ِبلَبن أمه، بأن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٥(وابن قتيبة

 يشرب من ناقة أو شاة أو غريمها من الذي، ألن اللَّنب هو ِبِلباِن أُمه: يقال
  : هذا على قول األعشىيف، وقد اعتمد ابن قتيبة بهائمال

  )٦(حم داٍج عوض ال نتفَرق  ِبأَس*** أُم تقَاسما  رضيعي ِلباِن ثَدي
مسعنا اآلذان، مبد اهلمزة، بأن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٧(والزبيدي

  :  ، اعتمادا على قول الفرزدقفَعال، على وزن األذان: يقال
                                 

 ١٢٨ما تلحن فيه العامة ص  )١(
 )عيا(األبيات المرأة من العرب يف لسان العرب  )٢(
 ١٦٤إصالح املنطق ص  )٣(
  ١٠٧البيت المرئ القيس يف ديوانه ص  )٤(
  ٣١٥أدب الكاتب ص ) ٥(
  ٢٧٥البيت لألعشى يف ديوانه ص  )٦(
  ٩٩ص حلن العوام : الزبيدي )٧(
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  )١ ( مناٍد يناِدى فوقَها بأَذَاِن*** سوِر كلِّ مدينٍة   يفوحىت عال 
:  ال زوج لهيف تصحيحه قوهلم للذيوذلك : )٢(وابن مكي الصقلي

هو عزب واألنثى عزبة، وذلك اعتمادا : بأن يقال، عاِزبة: أة، وللمرعاِزب
  :  على قول الشاعر

  )٣( ما يتلمسوللعزِب املسكني*  **هنيئا ألرباب البيوت بيوتهم   
قرأت احلواميم والطواسني، : قوهلم تصحيحه يفوذلك : )٤(ريريواحل
 يف، اعتمادا على قول الكميت بن زيد قرأت آل حم وآل طس: بأن يقال
  :   اهلامشيات
           مأيةً   وجدنا لكم يف آل ح **   * عِربوم ا تقيهلا من٥(تأو(  

اللهم صل :  خطَّأ قوهلمالذي يف رده على الزبيديوذلك : )٦(واللخمي
مد وآل اللهم صل على حم: على حممد وآله، ورأى أن الصواب أن يقال

وقد رأى ، وليس إىل الضمري،  بإضافة لفظ آل إىل االسم الظاهر،حممد
  : ، معتمدا على قول الكميتيس خبطأ صحيح ول أن قوهلم ذاكاللخمي

                                 
، وله أيضا يف )حىت عال(بدل ) حىت سعى (وفيه ، ٦٣١البيت يف ديوانه ص  )١(

  )أذن(لسان العرب 
  ١٠٤تثقيف  اللسان ص  )٢(
البيت ألىب الغطريف اهلدادي يف شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أىب سعيد  )٣(

   .١/١٩٣السريايف 
 ٥٧درة الغواص ص  )٤(
 ) .عرب( ، وله يف لسان العرب ٥٥لكميت  ص البيت للكميت يف شرح هامشيات ا )٥(
  ١٢املدخل إىل تقومي اللسان ص  )٦(



٢١٠ المحور الثاني

        )١(وآلَ مناة واألقارب آلَها***           فأبلغ بىن اهلنديِن من آل وائِل    
 .فأضاف آل إىل ضمري املؤنث 

 شيء، للهو بني البينني:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(وزيوابن اجل
  : د بن األبرص قول عب، اعتمادا على بني بنيهو: املتوسط، بأن يقال

  )٣(ض القوِم يسقطُ بني بينا** *حنمى حقيقتنا وبعـ  
ابدأ : ابدأ به أوال، بأن يقال:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(صفديوال

  :  ، اعتمادا على قول معن بن أوسأولُ بالضمبه 
   .)٥(ى أينا تعدو املنيةُ أَولُ عل** *ي وإني ألوجلُ لعمرك ما أدر

أهل الزمان : يل، مبعىناجل:  إجازته قوهلموذلك يف: )٦(وجممع اللغة العربية
، وقد نف من الناسالص:  استعماله أن يكون معناه، مع كون األصل يفالواحد

  . )٧(وإمنا حنن يف جيل سواسية:  تنيباعتمد امع يف هذا على قول امل

                                 
، وللكميت )يه فأبلغ بين هند بن بكر بن وائلوف (٢٨٣البيت يف ديوانه ص  )١(

   ٣٨أيضا يف شرح أدب الكاتب للبطليوسي ص 
 ٨٢تقومي اللسان ص  )٢(
  .)بني( العرب ، وله يف لسان١١٨البيت يف ديوانه ص  )٣(
  ٧٦تصحيح التصحيف ص  )٤(
 )وجل(، وله يف لسان العرب ٩٣البيت يف ديوانه ص  )٥(
 ٢٥القرارات امعية ص  )٦(
والبيت يف ديوانه ، شر على احلر من سقم على البدن: هذا صدر البيت، وعجزه )٧(

٤/٣٤١   
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  :  ةات النثريالمروي: خامسا
  : كلٌ ِمنذا الضابط وقد اعتمد على ه

 معىن االستحياء، يفاِحلشمة، :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )١(ابن قتيبة
 هذا على قول بعض يفوقد اعتمد ابن قتيبة ،  معىن الغضبيف: بأن تقال

  .أي يغضبهم. ِشم بين فالنإنَّ ذلك لـمما يح: فصحاء العرب 
 ا ع يقطاليتللحديدة ، موس:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(والزبيدى

 حكاية يف، اعتمادا على قول بعض األعراب هذه موسى: ويحلَق، بأن يقال
  . الباردة:  غَداٍة شِبمٍة، والشبمةيف،  جذُوٍر سِنمٍةيف، ِذمٍةمبوسى خ : له

، خممت على كذا: ه قوهلم تصحيحيفوذلك : )٣(وابن مكي الصقلي
، وبالتخمني  خمنت: بالتخميم ، بأن يقالوعرفت الشيء ،  قَدرتأي

  .)٤(ه ختمينا وإنْ مل تعلمه يقيناقُلْ:  املثليف،  اعتمادا على قوهلم بالنون
 مجع رحى يفأَرِحية وأَقِْفية :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٥(ريريواحل

: ما ذم قو، اعتمادا على قول أعرايبوأقْفاء، أرحاء: وقفًا بأن يقال فيهما
  .قوم سِلخت أقفاؤهم باهلجاء، ودِبغت جلودهم باللؤمأولئك 

                                 
 ١٩أدب الكاتب ص  )١(
 ١٢٥-١٢٤حلن العوام ص : الزبيدي )٢(
  ٩٦تثقيف اللسان ص  )٣(
 مل أهتد إىل هذا املثل )٤(
 ٩٨-٩٧درة الغواص ص  )٥(
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ـَا نتأ يف بدن اإلنهذا درنٌ:  تصحيحه قوهلموذلك يف: )١(والصفدي سان ، مل
، بأن يقال ذلك يف أي وسخ يعلو اجلسم وغريه، وسائر جسمه بسبب علة أو مهنة

 . )٢() وال ماَءِك أبقَيِتنقَيِتال درنكِ أ: اعتمادا على قوهلم يف املثل

  :  المعجميالمعنى : سادسا
  : كلٌ ِمنوقد اعتمد على هذا الضابط 

يم  بضم اجل–علَى ثياب جدد :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٣(الكسائي
، ألن املعىن علَى ثياب جدد  بضمهما:  بأن يقال-وفتح الدال األوىل 

 .جلبال اهي  لكلمة اجلُدد بفتح الدالاملعجمي
 يف، على أا الرفقة القافلة:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(وابن قتيبة

ال إذا كانت راجعة من السفر ، بأن تقالسفر ذاهبةً كانت أو راجعة
 هي قافلة أيقَفَلَت ف:  لقَفَلَ هو رجع، يقالاملعجمي، ألن املعىن فحسب

  . عوا رجعة ، وقفل اجلند من مبعِثهم أيراج
ـُحسن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٥(والزبيدي بالط، للبيت امل

، ألن هذا هو املعىن األرض ، بأن يقال ذلك للحجارة املفروشة على البناء
 أن البالط هو األرض  روى أيضا عن األصمعي، كما للكلمةاملعجمي

                                 
 ٢٥٨تصحيح التحريف ص  )١(
 مل أهتد إىل هذا املثل   )٢(
 ١٢٧ -١٢٦ما تلحن فيه العامة ص  )٣(
  ٢٠أدب الكاتب ص  )٤(
 ٢٣١حلن العوام ص : الزبيدي )٥(
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  . ، وهو معىن قريب من املعىن األولامللساء
، ، للكأل األخضرحِشيش: ه قوهلم تصحيحيفوذلك : )١(وابن مكي

 فإذا أرادوا ،املعجمي للكلمة، ألن هذا هو املعىن بأن يقال ذلك للكأل اليابس
  . لَيالرطْب واخلَ: الكأل األخضر قالوا

 ، بأن تقال يف، للمغنية خاصةالقَينة:  تصحيحه قوهلموذلك يف: )٢(واحلريري
  .   هلا، ألن هذا هو املعىن املعجمينيةمغ، مغنيةً كانت أو غري  معىن اَألمة

، ، للقَرع وحدهيقِْطني: قوهلم تصحيحه يفوذلك : )٣(وزيوابن اجل
ر يجط على األرض وال يقوم على ساقبأن يقال ذلك لكل شكالقرعبس ، 
  .  لهاملعجمي، ألن هذا هو املعىن والِقثَّاء والِبطِّيخ وحنو ذلك

  :  اللغويالقياس : سابعا
  . النحويوالقياس ، الصريفالقياس :  نوعانومنه

  : كلٌ منوقد اعتمد عليه  :الصريفالقياس . أ
هذه امرأة مجيلة بالتاء، بأن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : الكسائي

ن كل ما كان من الصفات على وزن ، ألهذه امرأة مجيل دون تاء: يقال
  .)٤(واملوصوف مذكور فإن التاء تحذَف منه" فَِعيل"

                                 
 ١٩٧تثقيف اللسان ص  )١(
  ٢٢٨-٢٢٧درة الغواص ص  )٢(
 ١٨٩تقومي اللسان ص  )٣(
 ١٢٢ما تلحن فيه العامة ص  )٤(
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: ، بأن يقاللَة لواحدة النبلنب:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )١(بيديوالز
حسم وِقدند العرب مجع ال واحد له من لفظه، مثل اخليل ، ألن النبل عه

  .                                               كما أن واحد اخليل فرس  ،والغنم
شاء لصانع السفن، ن: م تصحيحه قوهليفوذلك : )٢(وابن مكي الصقلي

  . منِشئ، ألنه من أنشأ: بأن يقال
ِبر والدك بكسر الباء، وشم :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٣(ريريواحل

بر وشم بالفتح فيهما : بأن يقال،  األمر بالِبر والشميف، يدك بضم الشني
 أن حركة أول فعل فقياس هذا الباب،  قولك يبر ويشميفألما مفتوحان 

  . ىن الفعل املضارع إذا كان متحركااألمر من جنس حركة ثا
، هو اِإلِبط بكسر الباء: ه قوهلم تصحيحيفوذلك : )٤(وزيوابن اجل

 على ِفِعل إال ِإِبل شيء الكالم يف، ألنه مل يأِت اإلبط بسكون الباء: بأن يقال
 الصفات امرأة ِبِلز يف، و صفرة األسنانهي، وِحِبر و اخلاصرةهيوِإِطل و

 .  تلد كل عاماليت هي، ووأتان ِإِبد،  السمينةهيو
:  مجع ِلجام، بأن يقالأَلْجم يف:  تصحيحه قوهلموذلك يف: )٥(والصفدي

 . ، حنو ِلسان وألسن ن مجعا لِفعال إال أن يكون مؤنثا، ألن أَفْعل ال يكولُجم

                                 
 ١٥٦-١٥٥حلن العوام ص : الزبيدي )١(
  ١٦٧تثقيف اللسان ص ) ٢(
 ٧٨درة الغواص ص  )٣(
  ٦٥تقومي اللسان ص  )٤(
 ١٢٤تصحيح التصحيف ص  )٥(
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ى وراءه، وبالكاد جر: حيث أجاز قوهلم: )١(وجممع اللغة العربية
، هي فَعول من الثالثيو،  "كَؤود "  اللغة كلمة يف، ألنه ما دام أدركه

 يستلزم ، وهذا، مبعىن شق وصعب"كَأَد  "فالبد أن يكون الفعل الثالثي
، على أن األلف مسهلة وإذن يصح هذا األسلوب، وجود املصدر وهو الكَأَد

  . من اهلمزة
  : كلٌ ِمنتمد عليه وقد اع: النحويالقياس . ب

وما أعور ، ما أبيض هذا الثوب:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(الزبيدي
 التعجب من األلوان والعاهات، بأن يقاليفهذا الفرس  : بياض ما أحسن

هذا الفرس روع وما أقبح ،ِن هذا الثوببأفعل التعجب إال ، ألن العرب مل ت
  .  بذلك ِخلفَّته ته خصالذي من الفعل الثالثي
، وبلَى ىنعم مكان بلَ:  تصحيحه قوهلميفوذلك  :)٣( وابن مكي

معالسؤال مثبتا ، بأنه إذا كان  االستعماليف، وعدم تفرقتهم بينهما مكان ن
فهل وجدمت ما : (قال اهللا تعاىل. كان جوابه بـ نعم، وال جيوز ها هنا بلى

،  السؤال منفيا كان اجلواب بـ بلى كانوإذا. )٤()حقا قالوا نعموعد ربكم 
   . )٥()ألست بربكم قالوا بلى: (عاىلقال اهللا ت، عموال جيوز ها هنا ن

                                 
 ٨القرارات امعية ص  )١(
 ٢٥٤حلن العوام ص : الزبيدي )٢(
 ١٩٩تثقيف اللسان ص  )٣(
  ٤٤: األعراف )٤(
  ١٧٢: ألعرافا )٥(
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: ال أكلمه قَطُّ، بأن يقـال:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )١(ريريواحل
ل لفظة قَطُّ فيما مضى من ؛ ألن العرب تستعمته قَطُّ، وال أكلمه أبداما كلم
  .ل لفظة أبدا فيما يستقبل منهتعم، كما تسالزمان

اجتمع فالن مع فالن، بأن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(صفديوال
 وحنوه اختصم -؛ ألن اجتمع على وزن افتعل اجتمع فالن وفالن: يقال

، ومىت أسند قتضى وقوع الفعل من أكثر من واحد ووزن افتعل ي–واقتتل 
، ومثل ذلك آلخر بالواو ال غري يعطف عليه االفعل إىل أحد الفاعلني لزم أن

  . مثل ختاصم وتقاتل " تفاعل"ما كان أيضا على وزن 
ليس : " مثل قوهلموذلك يف رده على من خطَّأَ: )٣(وجممع اللغة العربية

ويرون أن الصواب "  اجلالء عن البالد، بل هازلنييفاملستعمرون جادين 
، وحق فيراب بعد الن ذلك أن بل هنا لإلضيف، وحجتهم بل هازلون: قوهلم

بالعطف ) هازلني(نصب ولذلك ال جيوز  ، املعىنيفما بعدها أن يكون مثبتا 
وقد . )هازلون( املعىن، ولذلك ترفع يف انتقض في، ألن الن)جادين(على 

) ما(يف  لصحة العطف هو فيرأى امع أن اشتراط عدم انتقاض الن
. في خربها أال ينتقض الن العطف علىيففال يشترط ) ليس(أما ، احلجازية
، وهذا رأى مجهور النحاة، صحيح) هازلني(ليه فالتعبري بنصب وبناء ع
  . ا بعض النحويني فيجعل ليس مثل ما هذيفوخيالف 

                                 
 ٥٥درة الغواص ص  )١(
 ٨٤تصحيح التصحيف  ص  )٢(
 ٥٩القرارات امعية ص  )٣(



٢١٧   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

  :قيدة اإلسالميةالع: ثامنا
 زيلُّهو اهللا األ:  حكمه باخلطأ على قوهلميف وقد اعتمد عليها الزبيدي

، إذ  اَألزليفكان هذا :  أزليته، وقوهلميف مل يزل واحدا: قبل خلقه، وقوهلم
 يفورأى أن هذا ال أصل له . مل يزل عاملا:  يف قوهلمالذييريدون املعىن 

 هذا يف، وقد أولع باخلطأ  اشتقاق وال تصريفيف، وال يصح كالم العرب
حىت غر ذلك مجاعة من اخلطباء ،  الكالم واملدعون حلدود املنطقأهل

 بأصل من أصول العقيدة وقد علل هلذا الرأي، بهميف خطفأدخلوه 
؛ وهو أنه ال جيوز ألحد أن يصف اهللا عز وجل بغري ما وصف به اإلسالمية

، عليه وسلم، أو ما ثبت به اخلرب عن رسـوله صلى اهللا يه حمكم وحيفنفسه 
  )١( االشتقاق ومتكنت من التصريفيفولو صحت الكلمة 

   الموضع الواحد يفاالعتماد على أكثر من ضابط 
، فكان يعتمد على اط ببعض العلماء مبلغا كبريالقد بلغ االحتي

  .  املوضع الواحديفضابطني أو أكثر 
 تصحيحه يف )٢(ما فعله ابن مكي: فمن أمثلة االعتماد على ضابطني 

، صمت بفتح الصاد: ، بأن يقال الفاعلري، بالبناء لغصمت أُذناه: قوهلم
 هذا على ضابطني يف، وقد اعتمد  يصم صمما وأصمه اُهللالرجلُصم ا: يقال

 قوهلم يف، والنثر وذلك )٣()وصموافَعموا : ( قوله تعاىليف؛ وذلك مها القرآن
                                 

 ٦٩حلن العوام ص : الزبيدي )١(
 ١٥٠تثقيف اللسان ص  )٢(
 ٧١: املائدة )٣(
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و وقع فيه حصاة مل ، فل، يريدون كثرة الدم) ١("صمت حصاةٌ ِبدٍم: "  املثليف
  . يسمع هلا صوت

 يف )٢(ريري ما فعله احل: على ثالثة ضوابط أمثلة االعتمادومن
يطْلُقْن، : ن، بأن يقال، واحلواِدثُ تطْرقْاحلواِملُ تطْلُقْن: تصحيحه قوهلم

؛  القرآنهي هذا على ثالثة ضوابط يفوقد اعتمد ، ويطْرقْن بالياء بدل التاء
؛ ، وكالم العرب)٣()تكاد السموات يتفطرن منه: ( قوله تعاىليفوذلك 
؛ وذلك النحوي، والقياس  ميزحن والنوق يسرحنالغواين: يف قوهلموذلك 

 يبدأ - الغائب  الكالم عنيف -أن الفعل املضارع املسند إىل نون النسوة 
 .بالياء ال بالتاء

 )٤(ما فعله جممع اللغة العربية:  أمثلة االعتماد على أربعة ضوابطومن
وكانت املنفعة هلم  (:طئة بعض الباحثني لنحو قوهلمحني رفض خت

إعادة حبجة أنه ال يكثر العطف على الضمري املخفوض إال ب) واملستعمرين
 إن الصواب أن -اء على ذلك  بن–، وقوهلم حرفا كان أو امسا، اخلافض

هلم " ع أن عبارة وقد رأى ام. هلم وللمستعمرين، بإعادة الالم: يقال
 هذا على أربعة ضوابط يفمع ، وقد اعتمد اوحنوها صحيحة"واملستعمرين 

                                 
باب اإلسراف يف  ( ٣٤٦انظر كتاب األمثال ألىب عبيد القاسم بن سالم ص  )١(

  ) القتل وكثرة الدماء 
  ١٧٥-١٧٤ص ص درة الغوا )٢(
 ٩٠: مرمي  )٣(
  ٦٥القرارات امعية ص  )٤(



٢١٩   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

 )١()ه واملسجِد احلراموكفر ب... : ( قوله تعاىليف؛  وذلك القرآن: هي
   قراءة يف؛ وذلك ، والقراءات القرآنية)به (يفعلى اهلاء ) املسجد(بعطف 

 عطفا على اهلاء )٢()األرحام(جبر )   تساءلون به واألرحاِمالذيواتقوا اهللا (
  : قول الشاعريفك ؛ وذلوالشعر، )به (يف

  )٣(فاذهب فما بك واألياِم من عجب **  *فاليوم قد بت جونا وتشتمنا

؛ وذلك أن النحويوالقياس ، )بك( يفبعطف األيام على الكاف 
، واستدلوا على ذلك اخلافض فريقًا من النحويني أجاز العطف دون إعادة 

   .  )٤(عديدة بشواهد 

ة ضوابطعدم االعتماد على أي:  
 أمر من – كما رأينا –الضوابط شك أن اعتماد العلماء على تلك ال 

الذي حيتكم ، هذا املنهج البحثيف  األمور اليت يتطلبها املنهج العلمي
، وما كل ضابط من  يتسم عمله باملنطق واإلقناعالباحث فيه إىل الدليل لكي

  .هذه الضوابط إال دليل قد قام عليه احلكم باخلطأ والصواب
فقد ؛ ذا ال يعىن أم مجيعا اعتمدوا على هذه الضوابط ولكن ه

                                 
  ٢١٧: البقرة  )١(
التيسري يف القراءات : الداينانظر .  من سورة النساء١محزة لآلية رقم وهي قراءة  )٢(

   ٧٨السبع ص 
   ٢/٣٩٢، وكتاب سيبويه ٢/٤٦٣ يف اإلنصاف البن األنباري البيت بال نسبه )٣(
املسألة الثامنة ( اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  ابن األنباريانظر، هم الكوفيون  )٤(

  ٢/٤٦٣) والستون 
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صورة واضحة؛ إذ يدي قد متيز عنهم بب كان الز، وإنْ هذا األمريفتفاوتوا 
غريه ممن نقلت عنهم، مل حيدث مع وردت عنده الضوابط الثمانية، وهو ما

 يعتمدوا دائما على هذه مل، واألخرى أن هؤالء العلماء هذه واحدة
 وذلك ، بعض املواضع يرسلون كالمهم إرسااليف، فقد كانوا الضوابط
: اعتمادهم على ثقافتهم اللغوية، واآلخر:  األول- فيما أرى -لسببني 

 يف، فإنَّ ما يقولونه له أصل  صحة ما يقولونهيفاطمئنام إىل ثقة القارئ 
 اليت ه الدليل على ذلك من خالل الضوابطوراللغة الفصيحة ، ال سيما وقد أَ

 الصفحات يف عرضنا هلا اليت، واألخرى املواضع يفصرحوا باالعتماد عليها 
  : ومن هذه العبارات املرسلة. بقة السا

: وتقول: "له أيضاوقو. )١("هو الكَتان بفتح الكاف: "قول الكسائي
  )٢("، بفتح امليمدمعت عيين

 وهي: "وقوله أيضا. )٣(" رباعِية ، وال يقال  الرباعِية للسنهي: "وقول ابن قتيبة
  .)٤(" وال يقال لِثَّةٌ ،  مجعها ِلثات مكسورة الالم خمففة،لِثَةُ الرجل ملا حول أسنانه
؛ يوم هائل والصواب هائل... يوم مهول : ويقولون: "وقول الزبيدى

ويقولون : "، وقوله أيضا)٥(" هوال فهو هائلشيء، يقال هالىن الوأمر هائل

                                 
 ١٣٥ما تلحن فيه العامة ص  )١(
 املصدر نفسه والصفحة )٢(
 ٢٩٢أدب الكاتب ص  )٣(
 ٢٩٣ املصدر نفسه  ص  )٤(
 ١٩٢حلن العوام ص : الزبيدي )٥(



٢٢١   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

  .)١("عليه الستر  والصواب سدلْتهلْت أسد
نعق الغراب، والصواب نغق بالغني معجمة : يقولون: "وقول ابن مكي

، ت عني الرجل، وهو مفقوع العنيويقولون فَقَع: "وقوله أيضا. )٢("
  )٣("لصواب فقأت عينه وهو مفقوء العنيوا

 إمنا ، توأم، وال تقولُجاءت املرأة بتوأمني: وتقول: "وزيوقول ابن اجل
  .)٤("التوأم أحدمها

  
 ******  

                                 
 ٢٥٩املصدر نفسه  ص  )١(
 ٧٠تثقيف اللسان ص  )٢(
 ٧٤در نفسه  ص املص )٣(
 ٨٦تقومي اللسان ص  )٤(
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 أو مقياس الصواب الصوابياملستوى : املبحث الثالث 
  :اللغوي

 على عدد من - من القدماء ومن وافقهم من احملدثني –لقد اعتمد علماؤنا 
خلاصة  وقد سميتها األسس يف تصويبهم اللَّحن الذي وقع يف لغة بعض العامة وا

راثي الذي عمل فيه ، وهي تسمية تبدو أقرب إىل السياق اللغوي الت)وابطالض(
لحات أما احملدثون من اللغويني فقد عبروا عن ذلك بعبارات أو مصط. هؤالء العلماء
  . املستوى الصوايب، ومقياس الصواب اللغوي: أخرى مثل 

  :د اللغويين المحدثين من الغربيينمفهومه عن: أوال
 يفإىل وجود ثالثة مذاهب Noreen  Odolf ينلف نوروذهب أد

، واملذهب ي التارخياملذهب األديب: هي اللغويحتديد مقاييس الصواب 
فمقياس الصواب حبسب املذهب األول . يواملذهب املنطق، ي التارخيالطبيعي

 يف للكُتاب والشعراء اللغويهو االتفاق بني ما يقوله الفرد واالستعمال 
 الثاينويقوم املذهب .  حبتيني بدايته وايته أمر اعتباط، تعيعصر خاص

 القرن التاسع عشر من أن اللغة كائن يف على أساس ما ساد ي التارخييالطبيع
ة حماولة لتقييد ، لذلك فإن أي حرية خالصةيف تتطور وترقى ي حيطبيع

لكمال املتكلم بصواب أو خطأ تؤدى حتما إىل إفساد هذا التطور حنو ا
وهو يرى أن هلذا املذهب حىت اليوم أنصارا يتركون حتديد الصواب ، اللغوي

ما نيواخلطأ اللغوييف، فليس رهم من األمور االعتبارية البحتة نظيف، أل 
وقد رد على ذلك بأن مثل هذا املذهب لو تِرك لشأنه . اللغة خطأ أو صواب

أما املذهب الثالث . ة لدى اإلنسان ألدى إىل ايار الوسائل التعبريية اللغوي



٢٢٣   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

 نورين هو املذهب الصحيح املعقول، ولذلك أمساه  فرياهيوهو املذهب املنطق
 ميكن للسامع إدراكه الذي، فأصح التعبريات لديه هو التعبري ذا االسم

 يف الوقت نفسه النطق به يفكما ميكن للمتكلم ، دقة وسرعةيفوفهمه 
   .)١(كلُّفوبال تعنت أو ت، سهولة

تعود املتكلمني على العبارة واستعماهلم "   بأنه Sayseوعرفه سايسى 
ن ما يصح أن يطلَق عليه صواب حنوى هو ما يؤيده إ، وردا استعماال مطَّهلا

  .) ٢(" اللغة اللغوي ملتكلميالسلوك 
 لغة من ما يؤيده االستعمال العام ملتكلميأن  "  Sweet سِويت رأىو

  . )٣( "اللغويو ما يصح أن يطلق عليه اسم الصواب اللغات ه
عمال اللغوي ال إن االست: " Medvigوهو قريب من قول ميدفج 

   .)٤("ميكن أن يكون خطأ، ما دام معترفا به اعترافا عاما
الكالم " أن الصواب اللغوي هو Otto Jesoersen كما ذكر أوتو جسربسن 

   .)٥("وية اليت ينتمي إليها املتكلم وي للجماعة اللغاملتفق مع ما يتطلَّبه العرف اللغ

                                 
عبد الرمحن أيوب ، . ، ترمجة د الفرد واتمع لـ أوتو جسربسنانظر اللغة بني )١(

 ١٠١ -٩٩ص 
   ١٢٤السابق ص  )٢(
  السابق والصفحة  )٣(
 السابق والصفحة  )٤(
 ١٣٣السابق ص  )٥(



٢٢٤ المحور الثاني

  :ثين من العربحدين الممفهومه عند اللغوي: ثانيا
، فمنهم من ون يف حديثهم عن املستوى الصوايباختلف اللغويون احملدث

ة بوجه ، ومنهم من نظر إليه يف اللغه يف دراسة القدماء للغة العربيةنظر إلي
لقدماء مل يتفقوا  أن ا، الذي رأىعبد العزيز مطر. ول د الفريق األفمن. عام

نهم من ، يقوم على أساسه احلكم باخلطأ والصواب ، فمعلى مقياس حمدد
تشدد بالوقوف عند ما سمع، وعدم االعتراف إال باألفصح، ورأى ما عداه 

، أو جة من هلجات العربومنهم من تساهل فرأى أنَّ من تكَّلم بله، خطأ
كما رأى .  )١( فهو مصيب غري خمطئ،ولو كانت نادرة أو رديئةس عليها قا

 وكل  كل لغةيف ضروريا الصوايبأنه إذا كان حتديد هذا املستوى أيضا 
 اليت، فهو أكثر ضرورة بالنسبة لكتب اللحن ظاهرة من الظواهر اإلنسانية

 حتديد اخلطأ يف، إذ إن كثريا من مسائل اخلالف بني اللغويني ندرسها
  )٢ (الصوايب حتديد املستوى يفاب سببها االختالف والصو

، حيث ذكر أن أمحد خمتار عمر. ذا الفريق فهو دوأما الثاين من ه
 اليت اعتمد عليها اللغويون العرب هيمقاييس الصواب واخلطأ اللغويني 

نفسها املقاييس اللغويمجع مادة يف عليها وا اعتمداليتة ة أو املصادر اللغوي 
،  القرآنهية الفصيحة بأصواا وصرفها وحنوها ومعجمها، ولعربياللغة ا

  . )٣(، والشعر العريب ، والنثر العريبوالقراءات، واحلديث
                                 

  ٤٧انظر حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ص ) ١(
 ٤٣السابق ص )٢(
  ٣٨-٣٤انظر العربية الصحيحة ص  )٣(
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أن مقياس الذي رأى حممد أبو الرب .  دومن هذا الفريق أيضا
ون العرب األوائل هو متحدث  اعتمده اللغويالذيالصواب واخلطأ اللغويني 

ة  اعتمدته املدارس اللسانية الوصفيالذيوهذا املقياس هو عينه ، ياللغة األصل
، ولذلك ال يرى )املعرفية(لتحويلية التوليدية ، على رأسها املدرسة ااحلديثة

في حتديد ذلك املقياس فكالمها منهج وصيفا بني املنهجني خالفا حقيقي ،
، خاصة ياريا معهيوالفرق أن منهج اللغويني العرب القدماء بدأ وصفيا وانت

من أمهها ، هذا، ولذلك أسباب دعت إليه أيضالدى املتأخرين حىت يومنا 
  .) ١( باللغة يغياب الناطق األصل

 الصوايباملستوى الذي عرف متام حسان . د  وأما الفريق اآلخر فمنه 
وهو ، يف االستعمال، ويرفض اخلطأ معيار لغوى يرضى عن الصواب: "بأنه

 ميكن النظر إليه باعتباره فكرة يستعني الباحث ، الكالصوغ القياسي
 يوإمنا هو مقياس اجتماع،  حتديد الصواب واخلطأ اللغوينييفبواسطتها 

يف ، ويرِجع األفراد إليه عند االحتكام  على األفراداللغوييفرضه اتمع 
يف اللغة  ال يوجد الصوايباملستوى " ى أيضا أن هذا أكما ر. )٢("االستعمال

 باملعىن ، أي شؤون الثقافة باملعىن األعم كليفوإمنا يوجد ، سبفح
 يشمل العادات والتقاليد واللغة والدين واملالبس الذي ياألنثروبولوج

 فكرة من منهج الصوايبإن املستوى : واملساكن ، ومن ثَم ال ميكن أن يقال 
ن املهابة  مشيء، يرمقه الفرد بعام   ، ولكن يقال إنه مقياس اجتماعيغةالل

                                 
 ٨٧انظر األخطاء اللغوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي ص ) ١(
  ٧٢اللغة بني املعيارية والوصفية ص : متام حسان. د )٢(
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  )١(" الالذعتمع بأسلحة أقلها النقد االجتماعيوحيرسه ا، واالحترام 
 الذي ذكر أن عبد الصبور شاهني. دوأما الثاين من هذا الفريق فهو 

"تمع للغةالصواب اللغوي مرتبط أشد االرتباط بالصورة اليت يرتضيها ا ،
،  هو الذي ميلك اللغة ألن اتمع؛اخلطأ اللغوي هو نقيض هذه الصورةوإن 

كما ذكر أن األساس الذي تبنى .  )٢("وليست اللغة هي اليت حتكم اتمع 
مستوى : ؛ األولعليه فكرة مقاييس الصواب واخلطأ يف اللغة ذو مستويني

والثاين ، عد النحوية الصارمة، وهو الذي تفرضه القواالصواب النحوي
 باللغة احلية املتحركة  يتصل، وهو املستوى الذيمستوى الصواب اللغوي

 املستوى ال يناقض املستوى ، اليت تؤثر يف اتمع وتتأثر به ، وهذااملتطورة
، مبا يتواءم مع يف تطبيق قاعدة ما أو إمهال أخرى، ولكنه يتوسع األول

  )٣(ذا اتمعاحلاجات اللغوية هل

  لمية أو األدبية المستوى الصوابي في الكالم العادي يختلف عنه في اللغة الع
 تفرض على املتكلم عادي يرى أصحاب هذا االجتاه أن لغة الكالم ال

مسات خاصة من التعبري أكثر مما تفرضه اللغة العلميوذلك أنَّ ، ةة أو األدبي
لغة العلم واألدب تسمح ملن يستعملها حبرية خلق املصطلحات والتعبريات 

، ومن هنا اختلف طابع املستوى حولهه من اإلفهام والتأثري فيمن  متكناليت

                                 
  السابق والصفحة  )١(
 ٢٣٢-٢٣١انظر يف علم اللغة العام ص  )٢(
 ٢٣٧-٢٣٦انظر يف علم اللغة العام ص  )٣(
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  . )١( لغة العلم واألدبيف لغة الكالم عنه يف الصوايب
 ظروف يفومن أجل ذلك يوجد فرق واضح بني استخدام الفرد للُّغة 

عر أو القصاص أو واستخدام الشا، اللغويعامة مشتركة بني أفراد اتمع 
حمدد ميكن لكل فرد أن يقيس  احلالة األوىل يوجد معيار فيف، األديب للُّغة

إذ إن اللغة ؛حلالة األخرى فاألمر خمتلف متاما ايفأما ، ةعليه تعبرياته الفردي 
ستخدم استخدامد اختياٍرفيها تستخدم هي، مث  وتعممن جهة أخرى ت 

لمات كما يفعل ، فاملتكلم حينئذ يريد أن جيسد اجلمال بالكااستخداما مجالي
  .)٢(، واملوسيِقى بالنغماتالرسام باأللوان

      الخاصالصوابيلكل لغة بل لكل لهجة مستواها 
مستواها ،  بل لكل هلجة،أن لكل لغةأيضا  كما يرى هؤالء احملدثون 

 غري ، أو بلهجٍة غري لغته فالبد ملن يريد التكلم بلغٍةم، ومن ثَ اخلاصالصوايب
  من أصوات ومفرداتوايبالصهلجته أن يراعى مطابقة مجيع عناصر مستواها 

  . )٣( أثناء الكالميفوصيغ ومجل ونرب وتنغيم وإشارات باليدين والوجه 
 أكثر الصوايبوتتميز اللُّغة العربية املشتركة عن اللهجات بأن مستواها 

، ذلك أن معرفته تتطلب إملاما كبريا بثقافة أصحاب هذه اللغة ااتساعا وتشعب
وطرز بنائهم ، وثقافتهم، مهم وفلسفتهمهم وإسال وتارخي- أعىن العرب -

 بعناصره الصوايب فهم املستوى يف، فال شك أن ذلك كله يتعاون وغري ذلك
                                 

 ٦٤اللغة بني املعيارية والوصفية ص : متام حسان. انظر د )١(
  السابق والصفحة : )ال عن الكتاب الفرنسي شارل باىل نق(متام حسان . انظر د )٢(
 ٦٥السابق ص : متام حسان. انظر د )٣(
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املختلفة اللغوية واالجتماعياليت، ةة واجلماليتتجه إىل دراسة الكالم العريب  
  .)١(على اختالف أشكاله وأنواعه

كيف ي ؟الصوابيى المستوى راع  
 نتحدث عنه ال الذي الصوايب أن مراعاة املستوى متام حسان. يرى د

عنصر : ، أحدمها كل سلوك لغوىيفتتم إال بوجود عنصرين مهمني 
عنصر : خر، واآلفية أو املعىن الوظي يسد احلاجة اللغويالذيالوضوح 
فإذا كان هذا . ية أو املعىن االجتماع يسد احلاجة االجتماعيالذياملطابقة 
سابقني عنصر ثالث هو ا زاد على العنصرين ال أدبي نصااللغويالسلوك 

، وذا يتضح ةة أو الفني يسد به النص احلاجة اجلماليالذي، عنصر اجلمال
 وبه أيضا يفَرق بني الناقد األديب، عاديال الفرق بني األدب والكالم 

 النص يف، وهو ينظر ألول يبحث عن اجلمال مبنهج ذايتّ، فااللغويوالباحث 
، وهو ينظر يواآلخر يبحث عن الصواب مبنهج موضوع، يسجل انفعاله بهف

  )٢(  جيدها فيهاليتة  النص فيسجل الظاهرة اللغوييف
 وهكذا أستطيع القول إن املستوى الصوايب عند معظم اللغويني احملدثني 

هذا العرف خيتلف باختالف ، و للمجتمعهو العرف اللغوي،  أمر واحديتلخص يف
، وهذا العرف أيضا يشترك يف تالف اللهجات داخل اللغة الواحدة، بل باخاللغات
. إخل... ؛ االجتماعية والثقافية والدينية  كل اخلصائص األخرى هلذا اتمعتكوينه

، إننا لن جند مستوى صوابيا واحداوإننا إذا أردنا أن نطبق هذا املقياس على العربية ف
                                 

 ٦٨السابق ص  )١(
   ٦٤-٦٣السابق ص  )٢(
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ةتمعبل مستويات كثرية بعدد اا وخصائصها اإلنسانيبال –، وهذا ات وهلجا 
ردنا متييز اخلطأ ، وأ أردنا استعمال لغة واحدة مشتركة أمر يصعب حتقيقه إذا–شك 

  . من الصحيح فيها
افظني الذين حكَّموا تلك ، فإن التوفيق بني موقف احملعلى أية حالو

 ميكن أن الصوايبس ، وموقف اللغويني احملدثني الذين قالوا باملقياالضوابط
عادي، أحدمها مستوى الكالم ال مستوينييفة يتحقق بالنظر إىل اللغة العربي 

، فاألول ة أو املشتركةة أو الرمسي، واآلخر مستوى اللغة األدبيأو كالم العامة
 يف، إذ ال يؤثر كثريا  عرفناهالذي الصوايبنتعامل فيه مع اللغة بذلك املقياس 

ما دام املتكلمون ، ةة للعربياألقيسة اللغويبعض روج عن هذا املستوى اخل
 كل يف املتفق عليه اللغوي، وذلك مبا يتواءم مع العرف بعضا يفهم بعضهم 

تمعات العربييفة وجمتمع من اا أيأما املستوى اآلخر  .ة هلجة من هلجا
بأصول اللغة تزام الواعية فأرى أنه البد فيه من االلوهو مستوى اللغة األدبي 

، ألن االحنراف عنها برت عنها تلك الضوابط الثمانية عاليتالعربية الفصيحة 
، حىت جند فشيئا يحة شيئاأو عدم  االكتراث ا سوف يشوه العربية الفص

القرآن أو السنة أو التراث  وقت من األوقات ال نستطيع فهم يفأنفسنا 
وأمر آخر ال يقل خطرا عنه ؛ . طر اخليف، وهذا أمر غاية  بوجه عامالعريب
وقت من يف، حىت جند أنفسنا أيضا تمعات العربية ستزيد اهلوة بينهاأن ا 

، وال  اخليط الرابط بينناهي؛ فالعربية الفصيحة  بعضايفهم بعضنااألوقات ال 
 إذن هلذين السببني أن ، فينبغين ينقطع حبال من األحوالنريد هلذا اخليط أ
، وإن املشتركةة ا من شأنه احلفاظ على هذه اللغة األدبينستمسك بكل م
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امع اللغوية ِمسح ببعض اخلروج اليسري فأرى أن يكون ذلك عن طريق ا
؛ املعايري واألسس اللغوية الصحيحة هذا الشأن وفق يف تنظم العمل اليت

، بشرط أن يطَّلع والقياس والنحت التعريب وغري ذلككاالشتقاق 
، حىت  خترج ا هذه اامعاليتة على النتائج اللغة األدبيمستخدمو هذه 

ت، وهو ما يكون هناك اتفاق حيقق الوحدة اللغوية الفصيحة هلذه اتمعا
  .         نصبو إليه مجيعا



٢٣١   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

عالقة الل: املبحث الرابع
ّ

حن بالتطو
ّ

  اللغوير 

  للَّحناللغويعرضت من خالل املبحثني السابقني لضوابط التصحيح 
، ملبحث أعرض سريعا لوجهة نظر أخرى هذا ايف، والصوايبوللمستوى 

ني احملدثني الذين مل يعنوا بالبحث عن تلك الضوابط  هؤالء اللغوييفتتمثل 
 كما حيبون أن -ة وإمنا نظروا إىل هذا اللحن نظرة وصفي، أو األسس 

 اللغويتطور ، فكان ال اللغة وحاولوا تفسريهيف فرأوه أمرا واقعا -يسموها 
ة كلها  يصيب الظواهر االجتماعيالذي، هذا التطور عندهم من أهم أسبابه

  . واللغة واحدة منها
، يف فهي يف تغري مستمر،  فاللغة عند هؤالء ليست ساكنة"وعلى ذلك 

مثل الكائن " عندهم أيضا وهي. )١("يبها وعناصرها النحوية ومعانيهاأصواا وتراك
وهم يرون أنَّ . )٢("رهع له الكائن احلي يف نشأته ومنوه وتطواحلي ختضع ملا خيض

،  وضع معجماا، وحتديد ألفاظها ومدلوالامهما أجادوا يف"أصحاب اللغة 
يمها لألطفال قراءة ، ومهما أجهدوا أنفسهم يف إتقان تعلوضبط أصواا وقواعدها

، علمون ذا الصدد يسري عليها امل، ويف وضع طرق ثابتة سليمةوكتابة ونطقا
، فإا ال ا يطرأ عليها من حلن وخطأ وحتريفومهما بذلوا من قوة يف حماربة م

ن وتسري يف السبيل اليت تريدها أن تسري فيها سن، طِّم هذه  األغاللتلبث أن حت
   )٣("التطور واالرتقاء الطبيعيني

                                 
   ٣٤عربية ص األخطاء الشائعة وأثرها يف تطور اللغة ال: ماجد الصايغ )١(
 ٣٥حلن العامة والتطور اللغوي ص : رمضان عبد التواب. د )٢(
 )بتصرف يسري (١١٠-١٠٩اللغة واتمع ص : على عبد الواحد وايف. د )٣(
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ر هذا التطوشأن بأن يقف موقفا وسطا بعض الباحثني   وقد حاول 
 أن يقوم ى اللّحن ينبغيرأى أن املقياس الدقيق للحكم علف؛ وعالقته باللّحن

، واألخرى مراعاة ةإحدامها احملافظة على سالمة اللغة العربي: على دعامتني
جِرهذا التطواليتى العلماء استقراء للكلمات امللحونة ر ، وذلك بأن ي 

فون هذه الكلمات من مث يصن، حن واملعجمات وغريها كتب اللّيفجاءت 
 األساليب يف، مث يبحثون ةة والدالليوالنحوي ةالصرفيوة  الصوتيالنواحي

ا اللغويونالعربي أو ة وكتب اللغة عن نظائر هلذه األمثلة امللحونة اعترف 
 اليت، مع االستعانة بالقواعد حنوميكن أن تقاس عليها أمثلة اللّ، بعضهم

 أقيسة اللغة يفة عربية وغريه من اامع العربي إليها جممع اللغة الهيانت
دخيل واالشتقاق ، والة، كالقياس والسماع، واملولد واملعربوأوضاعها العام

 إليها اللغويون هي انتاليت، مث تطبيق القواعد السليمة والنحت وما إليها
١(يف األصوات والداللة والصيغ اللغوير القدماء واحملدثون للتطو(.  

د ذكر بعض اللغويني أمثلة كثرية من اللحن عدها مظهرا من وقهذا 
  :   أجتزئ منها مبا يلي،اللغويمظاهر هذا التطور 

  : ير الصوتحن والتطواللّ. ١
بالصاد: ةومن ذلك قول العام فَصبالسني ، فسبب ر فسوأصلها ر ،

ة القلب هو قانون املماثلة الصوتيassimilationحدثه الذيري  ونعىن به التأثي 
 صوت يف هذه الكلمة أثر صوت الراء املفخم في، فالتجاور بني األصوات

                                 
   ٥١-٥٠حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ص : عبد العزيز مطر. د )١(
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، ويسمى هذا  هذا التفخيميفالسني املرقق فانقلب السني صادا ملناسبة الراء 
١(االتأثري تأثريا  تقدمي(.  
وأصلها قَصصت بصادين ، ة قَصيت أظفاريقول العام:  ومنه أيضا

 أي، dissimilationة ب القلب هو قانون املخالفة الصوتي، فسبمتتاليتني
. ة الياء بالصاد الثانية، ولذلك أبدلت العامتماثلنياملخالفة بني الصوتني امل

 من - تماثلني قد حيتاجان إىل جهد عضليوسبب املخالفة أن الصوتني امل
م إىل  كلمة واحدة  ولتيسري ذلك يلجأ املتكليف للنطق ما -أعضاء النطق 

، وهناك  تلك الكلمةيفقلب أحد الصوتني املتماثلني صوتا آخر كالياء 
  قرياط ودينار إذيفة الفصيحة تسري على هذا القانون كما  العربييفكلمات 

   .)٢(وِدنار، األصل فيهما ِقراط
. وزواج، لَخبطَ، وجواز، وأصلهما خلْبطَ: ةقول العام:  ومنه أيضا
 ظاهرة معروفة هي، وفسري هذا النطق إىل القلب املكاين تيفويرجع السبب 

   )٣(، وأَِيس ويِئس، كما قالوا جذَب وجبذَأيضا العربية الفصيحة يفوواضحة 

  : الصرفير حن والتطواللّ. ٢
والومن ذلك قول بعض العامراويل، ة ِسرعلى ويعنون به مفرد س ،

 ذلك إىل ما يسمى يف السبب الرغم من أن كلمة سراويل مفرد، ويرجع
 من صيغ هيو" فعاليل" سراويل بصيغة ة، إذ تتشابه كلمبالقياس اخلاطئ

                                 
  ٤٤لتطور اللغوي ص حلن العامة وا: رمضان عبد التواب. انظر د )١(
  ٤٦السابق  ص  )٢(
  ٥٣السابق  ص  )٣(
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، وهلذا حدث اخلطأ ملّا قاسوا وقناديل، ة، مثل عصافري العربييفمجع التكسري 
  )١(سروال: ، واشتقوا هلا مفردا، فقالوالكهذه على ت

  :ير الداللحن والتطواللّ. ٣
، بعد أن كانت تطلق احلرمي، يعنون ا النساء: ةامومن ذلك قول الع

ومنه .  يسمى ختصيص الداللةعلى كل محرم وهذا نوع من التطور الداليلّ
وهذا .  األصل مبعىن احلَربيف هي، والبأس، يعنون ا كل ِشدة: أيضا قوهلم

طري، ال: ومنه قوهلم. داللة يسمى تعميم النوع من أنواع التطور الداليل
 يسمى تغيري ر الداليلّ، وهذا أيضا نوع من أنواع التطويعنون ا الذُباب

  .)٢(جمال االستعمال
بالتطور إن وهو أن القول ، ه إىل أمر مهم مع هذا أود أن أنبينغري أن

، ، فإنه ينبغي أال يكون مربرا له أسبابه، أو أن يبني استطاع أن يفسر اللحن
حلفاظ على العربية ، فاتنقية اللغة منه ما أمكن ذلكته وأو مانعا من مقاوم
مة لتحقيق ذلك أمر عظيم ، والبحث عن الضوابط الالزصحيحة بال حلن

 اليت جاء ا التشريع اإلسالمي اللغة هي، فنحن نعرف أن العربية األمهية
ها والعلم ا مدخال إىل لغة يعد تعرفها وحذقها وتذوق "هي، وقرآنا وسنة

وفرق بني من يعرف العربية ،  وسبيال إىل التصديق به واعتقاده،ماإلسال
، فأوهلما يؤمن بإعجاز القرآن )٣(دراسة ، وبني من يسمع عنها مساعاكالما و

                                 
  ٤٨السابق  ص  )١(
 ٦٤السابق  ص  )٢(
 =ربية على تعلمها يف العصر والدليل على صحة هذا الكالم حرص الناطقني بغري الع )٣(
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، أو أوهلما يهما يؤمن به عن حجة نقلية تبعية، وثانعن حجة قرآنية أصيلة
، مث إن ه غريه يؤمن به عن برهان يقيمه ل، وثانيهماقيمهي  يؤمن عن برهان 

ا بعد هذا اإلعجاز أمور تتصل بالقرآن الكرمي واحلديث الشريف استنباط
ومن هنا كان . )١("ة ، وال يقوى عليهما إال من حذق العربيواستدالال

بعت فيه جهود ، تتائها وسالمتها من اللحن أمرا مهمااحلفاظ على نقا
  .السابقني والالحقني

، هو أن العربية ليست كأية لغة أخرى، وذلك ية األمهوهناك أمر آخر غايةٌ يف
 بلغاا - يف الغالب –أن الكتب السماوية غري القرآن وهي التوراة واإلجنيل ال تقرأ 

رآن ، على حني جند أن الق ترمجت إليها، وإمنا تقرأ باللغات اليت نزلت ااألصلية اليت
فاظ عليها من أي احنراف قد يؤدى إىل ، ومن ثَم وجب احلال يقرأ إال باللغة العربية

م ختص وما يترتب على ذلك من أحكا، لقرآنفهم غري صحيح  أو غري دقيق هلذا ا
  .املسلمني يف دينهم ودنياهم

******  

  ــــــــــــــ
، وحتملهم يف سبيل ذلك الكثري من العناء ، كغربة األوطان وقلة ذات احلديث  =

وهذا أمر عاينته يف أثناء عملي اآلن مبعهد ، جات واألبناء، وفراق الزواليد أحيانا
  . اللغة العربية يف جامعة أم القرىتعليم 

  ١٠- ٩تارخيه وأثره ص . اللحن يف اللغة العربية: املطوعيوسف . د )١(
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  اخلامتة
ة من القضايا املتعلقة باللَّحن ، فقد عرضت فيما سبق لقضية مهموبعد

 اعتمد عليها علماء العربية اليت أو األسس  الضوابطهي، أال و اللغة العربيةيف
إضافةً ، ة على السواءة واخلاص لغة العاميف وقع الذي تصحيح هذا اللحن يف

، وهو ما مسوه ه الضوابط عند اللغويني احملدثنيإىل ما ميكن أن يقابل هذ
م بعالقة اللحن ، وكذلك قوهلللغويباملستوى الصوايب أو مقياس الصواب ا

  : د أسفر البحث عن النتائج التاليةوق. بالتطور اللغوي
 على العامل أو اليت ينبغيأن هذه الضوابط من األمور املهمة . ١

إال وز احلكم؛ فكما ال جي كاألدلة لألحكامهي، إذ هاالباحث أن يراعي 
وذلك حىت ال تصري ،  إال بضابطغي ألَّا يصحح اخلطأ، فكذلك ينببدليل

، وحىت ال حيتاج املرء يب وخيطئ من خيطئاألمور اجتهادا، يصيب من يص
  .  تصحيحه هلذا اخلطأ يفء استند هذا العامل على أي شي: ساءلإىل أن يت
٢ .ن وافقهم ِمن -ن من خالل البحث أن علماءنا تبيِمن القدماء وم 

 مؤلفام قبل يف، مل يصرحوا ا  اعتمدوا على ضوابط خمتلفة-دثني احمل
 حبمد –، وقد استطعت حن ، لكنهم استعملوهاعن اللّ حديثهم يفالشروع 

،  القرآن الكرميهي مثانية ضوابط يفدها  أن أستخلصها وأحد–اهللا 
واحلديث الشريف، والشعر، ةوالقراءات القرآنيواملروي ،ة ، واملعىن ات النثري

  . ة، والعقيدة اإلسالمي)النحوي والصريف (اللغوي والقياس ،املعجمي
، فكان يعتمد على حتياط ببعض العلماء مبلغا كبريابلغ االلقد . ٣

  . املوضع الواحديفضابطني وثالثة وأربعة 
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؛ فمنهم من عتماد على تلك الضوابط الثمانية االيفاختلف العلماء . ٤
  .، ومنهم من ورد عنده بعضهايوردت عنده الضوابط الثمانية كالزبيد

عض املواضع ، فقد كانوا يف بالضوابطد العلماء دائما على هذه مل يعتم. ٥
م اعتماده:  وقد رأيت أن ذلك يرجع إىل سببني؛ األول،يرسلون كالمهم إرساال

، وأنَّ ىل ثقة القارئ يف صحة ما يقـولونهاطمئنام إ: على ثقافتهم اللغوية، واآلخر
ن خالل ، ال سيما وقد أروه الدليل على ذلك ميقولونه له أصل يف اللغة الفصيحةما 

  .العتماد عليها يف املواضع األخرىالضوابط اليت صرحوا با
 تصور مشابه ملا مسيته - ِمن الغربيني والعرب -كان لعلماء اللغة احملدثني . ٦ 

، عرفوه تعريفات أطلقوا عليه املستوى الصوايب أو مقياس الصواب اللغوي) الضوابط(
، وهو أنه األساس الذي  على مضمون واحدا ولكنها اتفقتاختلفت عبارا، كثرية

وقد أرجعوا هذا األساس ، يتحكَّم يف حتديد الصواب واخلطأ يف االستعمال اللغوي
سواء ، ، وما يتضافر معه من أعراف إنسانية بوجه عام للجماعةإىل العرف اللغوي

ة كانت اجتماعية أو دينيإخل... ة أو ثقافي.  
من جمتمع إىل  خيتلف الصوايبذا املستوى ى هؤالء العلماء أن هرأَ. ٧

 اللغة العادية يفكما خيتلف ، ومن هلجة إىل هلجة، ومن لغة إىل لغة، جمتمع
  . ةة أو األدبي اللغة العلمييفعنه 

٨ .ة فإننا لن جند إذا شئنا أن نطبق هذا املقياس على اللغة العربي
تا واحدامستوى صوابيا ، بل مستويات كثرية بعدد امعات العربية وهلجا

أردنا  أمر يصعب حتقيقه إذا– بال شك –، وهذا ةوخصائصها اإلنساني 
  . ردنا متييز اخلطأ من الصواب فيها، وأاستعمال لغة واحدة مشتركة
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، وموقف افظني الذين حكَّموا تلك الضوابطإن التوفيق بني موقف احمل. ٩
ايب ميكن أن يتحقق بالنظر إىل العربية يف اللغويني احملدثني الذين قالوا باملقياس الصو

، واآلخر مستوى اللغة  الكالم العادي أو كالم العامةمستويني ، أحدمها مستوى
ك املقياس الصوايب األدبية أو الرمسية أو املشتركة ، فاألول نتعامل فيه مع اللغة بذل

قيسة اللغوية ؛ إذ ال يؤثر كثريا يف هذا املستوى اخلروج عن األالذي عرضنا له
 ، وذلك مبا يتواءم معم املتكلمون يتفامهون فيما بينهم، ما داللعربية الفصيحة

أما املستوى اآلخر وهو مستوى اللغة األدبية . العرف اللغوي املتفق عليه بينهم
ن عدم االحنراف ، ألا تضم االلتزام بتلك الضوابط الثمانيةاملشتركة فالبد فيه من

السنة والتراث العرىب فهما  أن نفهم القرآن و، فنستطيعةعن اللغة الفصيح
  . صحيحا، وهذا أمر غاية يف األمهية

مل يعنوا بالبحث عن تلك  هناك فريق من اللغويني احملدثني .١٠
وإمنا نظروا إىل هذا اللحن نظرة أخرى ،  قضية اللحنيفالضوابط أو األسس 

ر ، فكان التطوا تفسريهوحاولو،  اللغة ال ميكن إنكارهيففرأوه أمرا وقعا 
، ولكنه ر ال يصيب اللغة وحدها عندهم من أهم أسبابه ، وهذا التطواللغوي

وقد ذكروا تفسريات .ة كلها واللغة واحدة منهايصيب الظواهر االجتماعي 
ةلغويصوتي ،ة وصرفيهر من اللحن بناء على هذا التطورملظا، ةة وداللي.  

ن به ، أو أن نبيور إن استطعنا أن نفسر به اللحنطإنَّ القول بالت. ١١ 
، نعا من مقاومته وتنقية اللغة منه، أو ما أال يكون مربرا له، فإنه ينبغيأسبابه
مة ، والبحث عن الضوابط الالزحلفاظ على العربية صحيحة بال حلنإذ ا

،  قرآنا وسنةسالمي، فالعربية لغة التشريع اإللتحقيق ذلك أمر عظيم األمهية
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، وذلك أن الكتب ك أن العربية ليست كأية لغة أخرىأضف إىل ذل
 بلغاا األصلية - غالبا – التوراة واإلجنيل ال تقرأ هيالسماوية غري القرآن و

رآن ، على حني جند أن الق ترمجت إليهااليت، وإمنا تقرأ باللغات  نزلت االيت
 احنراف قد يفاظ عليها من أ، ومن ثَم وجب احلال يقرأ إال باللغة العربية

وما يترتب على ذلك ،  هلذا القرآنغري صحيح أو غري دقيق ى إىل فهم يؤد
  . ختص املسلمني يف دينه ودنياهممن أحكام 
١٢ .ة بني إن عدم احلفاظ على اللغة العربية املشتركة سيزيد اهلو

 وال نريد هلذا ، اخليط الرابط بينهاهي؛ فالعربية الفصيحة اتمعات العربية
 االستمساك بكل ما ، وعلى ذلك ينبغيحبال من األحوالاخليط أن ينقطع 

ح ببعض ِم، وإن سذه اللغة نقية بال حلن أو احنرافمن شأنه احلفاظ على ه
 تنظم اليتاخلروج اليسري فأرى أن يكون ذلك عن طريق اامع اللغوية 

؛ كاالشتقاق ية الصحيحةايري واألسس اللغو هذا الشأن وفق املعيفالعمل 
، بشرط أن يطَّلع مستخدمو هذه اللغة والقياس والنحت التعريب وغري ذلك

، حىت يكون هناك اتفاق حيقق  خترج ا هذه اامعاليتاألدبية على النتائج 
  .           اللغوية الفصيحة هلذه اتمعاتالوحدة

******  
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  املصادر واملراجع
  : ) هـ ٦٠٦ت ( و السعادات بن حممد أب، جمد الدين ابن األثري

، قيق حممود الطناحي وطاهر الزاوي، حتالنهاية يف غريب احلديث واألثر
  م ١٩٦٣األوىل  . ، طاملكتبة اإلسالمية

  :)دكتور(ار عمر أمحد خمت
 والتأثر ، عامل ، مع دراسة لقضية التأثري البحث اللغوي عند العرب-

  . م ١٩٨٨، السادسة. الكتب، القاهرة، ط
  . م١٩٨١األوىل . القاهرة، ط، ، عامل الكتب العربية الصحيحة-

  : )م ٦٢٩ت( أبو بصري ميمون بن قيس بن جندل ، األعشى
ديوان األعشى الكبري، شرح وتعليق حممد حممد حسني، مؤسسة الرسالة، 

 م١٩٨٣السابعة . بريوت، ط
ر بن عمرو الكندامرؤ القيس ، حجبن ح جدم ٥٦٥ت( ين( :  

. دار املعرفة، بريوت، ط، ديوان امرؤ القيس، شرحه عبد الرمحن املصطاوي
  م٢٠٠٤الثانية 

  : ) هـ ٥٧٧ ت( كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ابن األنباري ، 
، املكتبة حممد حمىي الدين عبد احلميد:  حتقيق،اإلنصاف يف مسائل اخلالف

  .١٩٨٧ط .العصرية لبنان د
القاهرة ، لباء، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربةنزهة األ
  . م ١٩٩٨
  : ) هـ ٥٦ت  (  أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيمي،البخار

،  دار طوق النجاة ط حممد زهري بن ناصر الناصر: صحيح البخارى، حتقيق
  .هـ ١٤٢٢األوىل . 

  :) هـ ٥٢١ت( د سيالن بأبو حممد عبد اهللا بن حممد سي، البطليو
وحامد عبد ايد، ، شرح أدب الكاتب للبطليوسي، حتقيق مصطفي السقا
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  .١٩٩٦، ، القاهرةدار الكتب. ط
  )دكتور ( متام حسان 

  .م٢٠٠٠الرابعة . اللغة بني املعيارية والوصفية، عامل الكتب، القاهرة ط
  : جسربسن، أوتو

مكتبة األجنلو، ،  الرمحن أيوبعبد. اللغة بني الفرد واتمع، ترمجة د
  . م١٩٥٤، القاهرة

  : ) هـ ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان ، ابن جين
  .١٩٥٢، حتقيق حممد على النجار، دار الكتب، القاهرة، اخلصائص

على : جوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، حتقيقاحملتسب يف تبيني و
لشؤون ا جملس ،عبد الفتاح شليب.د ،  النجارليمعبد احل. د ناصفيدنجال

  .ط .د١٩٩٤اإلسالمية ، القاهرة 
  : ) هـ ٥٩٧ ت (أبو الفرج عبد الرمحن بن على بن حممد ، ابن اجلوزي
الثانية . ، طلقاهرة، اعبد العزيز مطر، دار املعارف. ، حتقيق دتقومي اللسان

١٩٨٣.  
  :)هـ ٥١٦ت (و حممد القاسم بن على ، أباحلريري

 على الربكايت، الشريف عبد اهللا بن. حتقيق د، درة الغواص يف أوهام اخلواص
  . ، مكة املكرمة ، طاملكتبة الفيصلية

  . م١٩٩٦األوىل 
  : )دكتور(حسن عون 

  .١٩٥٢، مطبعة رويال اللغة والنحو، اإلسكندرية
  :) هـ٧٤٥ت( أثري الدين حممد بن يوسف بن على ي،أبو حيان األندلس
ادل أمحد عبد املوجود والشيخ ، حتقيق ودراسة الشيخ عتفسري البحر احمليط

، دار الكتب أمحد النجويل . ود،زكريا النوتى .على حممد معوض ود
  .١٩٩٣األوىل .، طالعلمية، بريوت

  : )  هـ ٤٤٤ت(أبو عمرو عثمان بن سعيد  ،الداين
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، بريوت دار الكتب العلمية، ،التيسري يف القراءات السبع، نشر أوتو يرتزل
  . ١٩٩٦األوىل . ط

  : ي، مصطفي صادقالرافع
ريان، دار الكتاب حتقيق حممد سعيد الع، ١/٢٣٧تاريخ آداب العرب 

  .١٩٧٤، بريوت العريب
  : )دكتور(رمضان عبد التواب 

  .م ٢٠٠٠الثانية . ، القاهرة ط، مكتبة زهراء الشرقحلن العامة والتطور اللغوي
  :) هـ ٣٧٩ت ( أبو بكر حممد بن احلسن، الزبيدي

، ، دار املعارفإبراهيمحتقيق حممد أبو الفضل ، ني واللغوينيطبقات النحوي
  .١٩٧٣القاهرة، 

  . م ٢٠٠٠الثانية .، طاهرة، اخلاجني، القحلن العوام، حتقيق رمضان عبد التواب
  :)  هـ ٥٣٨ ت( أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر ي،الزخمشر

بو الفضل  وحممد أيعلى حممد البجاو: الفائق يف غريب احلديث، حتقيق
  .ت .  الثانية د . ، طاهرة، الق احلليبعيسى البايب، مطبعة إبراهيم

  :) هـ٢٤٤ت ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن يوسف ،ابن السكيت
محد حممد شاكر وعبد السالم هارون، دار أ: إصالح املنطق، شرح وحتقيق

   ١٩٨٧الرابعة . ، طاملعارف، القاهرة
  :)  هـ ١٨٠ت( ن بن قنرب  أبو بشر عمرو بن عثما،سيبويه

الثالثة . ، طيق عبد السالم هارون، اخلاجني، القاهرة، حتقكتاب سيبويه
  م١٩٨٨
  : ) هـ ٣٦٨ت ( أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا ، السريايف

، حتقيق كرنكو، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، أخبار النحويني البصريني
١٩٣٦.  

   ) : هـ٣٨٥ت (، يوسف بن أىب سعيد السريايف
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   م١٩٧٩، دمشق، وبريوت، ن للتراث، دار املأموأبيات سيبويه شرح 
  : ) هـ ٩١١ت(  جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطي ،

، مطبعة السعادة أمحد حممد قاسم. د: قتراح يف علم أصول النحو، حتقيقاال
  .١٩٧٦وىل األ. القاهرة ط
  :  ) هـ٧٦٤ت ( الدين خليل بن أيبك ، صالح الصفدي

.  حتقيق السيد الشرقاوي، مراجعة د، التحريفتصحيح التصحيف وحترير
  ، القاهرة ، رمضان عبد التواب، اخلاجني

  .  م ١٩٨٧األوىل . ط
  : )دكتور(طاهر سليمان محودة 

  .م ١٩٩٢ ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية القياس يف الدرس اللغوي
  : ) هـ ٣٥١ت (  عبد الواحد بن على أبو الطيب اللغوي ،

مراتب النحويني ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة ضة مصر ، 
  .١٩٥٨القاهرة ، 

  )دكتور(عبد الصبور شاهني 
  . م ١٩٩٣السادسة . يف علم اللغة العام مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

  ) :دكتور(عبد العزيز مطر 
لقومية للطباعة احلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ، الدار 

  . م ١٩٦٦، القاهرة، والنشر
  ) : م ٥٥٤ت ( عبيد بن األبرص ، بن جشم بن عامر 

ديوان عبيد بن األبرص ، شرحه أشرف أمحد عدرة ، دار الكتاب العريب ، 
  ١٩٩٤األوىل . بريوت ، ط

   ) :  هـ٢٢٤ت ( القاسم بن سالم اهلروي ، عبيد أبو 
ائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن د، وزارة املعارف ، غريب احلديث 

  . م ١٩٦٥ سنةاألوىل. اهلند ط
عبد ايد قطامش ، دار املأمون للتراث ، دمشق، . كتاب األمثال ، حتقيق د
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  . م ١٩٨٠األوىل . ط
  ) :دكتور(على عبد الواحد وايف 

  م ١٩٧١دار ضة مصر ، القاهرة ، اللغة واتمع 
  :)  هـ ١١٠ت(  بن ناجية عصعة بن صمهام بن غالب ، الفرزدق

. على فاعور ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط: ديوان الفرزدق ، شرحه 
  م١٩٨٧األوىل 

  : فك ، يوهان
العربية دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب ، مع تعليقات املستشرق 

هرة مكتبة اخلاجنى ، القا، رمضان عبد التواب . األملاىن شبيتالر، ترمجة د
١٩٨٠.   

   : ) هـ ٢٧٦ت  (أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة ، 
  .أدب الكاتب ، حتقيق حممد حمىي الدين عبد احلميد 

   ) :  هـ٦٤٦ت ( مجال الدين أبو احلسن على بن يوسف القفطي ، 
إنباه الرواة على أنباه النحاة ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتب ، 

  .١٩٧٣القاهرة 
  كريستال ، ديفيد 

حلمي خليل ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، . التعريف بعلم اللغة ، ترمجة د
   .١٩٧٩األوىل . القاهرة ط

  ) : هـ١٨٩ت (الكسائي ، أبو احلسن على بن محزة 
رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني ، . ما تلحن فيه العامة ، حتقيق د

  .م  ١٩٨٢األوىل . القاهرة ، ط
  ) : هـ ١٢٦ت( الكميت بن زيد األسدى 

حممد نبيل طريفي ، دار صادر . د: مجع وشرح وحتقيق ، ديوان الكميت 
  م٢٠٠٠األوىل . بريوت ، ط
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نورى القيسى ، عامل . داود سلوم ، د. شرح هامشيات الكميت  ، حتقيق د
  .١٩٨٦الثانية . الكتب ، بريوت ط

  :)هـ٥٧٧ت ( بن هشام األندلسي أمحداللخمي ، أبو عبد اهللا حممد بن 
املدخل إىل تقومي اللسان وتعليم البيان ، دراسة وحتقيق مأمون حمىي الدين 

  . م ١٩٩٥األوىل . اجلنان ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،    ط
  :ماجد الصايغ 

األخطاء الشائعة وأثرها يف تطور اللغة العربية ، دار الفكر اللبناين ، بريوت 
  . م ١٩٩٠األوىل . ط

  ) : هـ ٣٥٤ت ( املتنيب ، أمحد بن احلسني 
ديوان املتنيب ، شرح عبد الرمحن الربقوقي ، دار الكتاب العريب ، بريوت 

١٩٨٦  
  : جممع اللغة العربية بالقاهرة 

القرارات امعية يف األلفاظ واألساليب ، أعدها وراجعها حممد شوقي أمني 
  . م ١٩٨٩ية ، القاهرة و إبراهيم الترزي ، املطبعة األمري

  ) : دكتور(حممد أبو الرب 
دار وائل للنشر ، األردن ، ، األخطاء اللغوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي 

  . م ٢٠٠٥األوىل . ط
  ) : دكتور(حممد ضاري محادي 

دار الرشيد للنشر ، العراق ، حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث 
  .م ١٩٨٠) ٢٣٩ساسلة دراسات (
  : مد العدناين حم

 األوىل. معجم األغالط اللغوية املعاصرة ، مكتبة لبنان ، بريوت ، ط
١٩٨٤.  
  :) هـ ٢٦١ت (  ي النيسابوريأبو احلسني بن احلجاج القشري، مسلم 

، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب، سلمصحيح م
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 .بريوت 
  ) :  هـ ٦٤ت ( معن بن أوس املزين 

وصاحل الضامن ، مطبعة دار ،  معن بن أوس ، حتقيق نورى محودي ديوان
  .١٩٧٧اجلاحظ ، بغداد 

  ) :  هـ ٥٠١ت ( ابن مكي الصقلي ، أبو حفص عمر بن خلف 
عبد العزيز مطر ، جملس الشؤون . تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان ، حتقيق د

  .   م ١٩٩٥اإلسالمية ، القاهرة ، 
  : )  هـ ٧١١ت ( و الفضل حممد بن مكرم مجال الدين أب، ابن منظور 

عبد اهللا على الكبري وحممد أمحد حسب اهللا وهاشم : لسان العرب ، حتقيق 
   ١٩٨٦ ، دار املعارف ، القاهرة حممد الشاذيل

  ) : دكتور(يوسف أمحد املطوع 
ط ، .اللحن يف اللغة العربية ، تارخيه وأثره ، املطبعة العصرية ، الكويت ، د

  .ت .د
******  

  :الدوريات 
  ) : دكتور(إبراهيم مدكور 

  . م ١٩٧٩ ، ١، ، دار املعارف مبصر  ط) ٣٣٧(يف اللغة واألدب ، عدد 
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